
Režie: Z. Jiráský, hrají: V. Javorský, M. Pikus, M. Šoposká, ad.
Drama, ČR 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 90 minut, vstup-

né 69,- + 1,- Kč.

PARANORMAL ACTIVITY 3
18.1. (středa) 19.00 hod., 19.1. (čtvrtek) 19.00 hod.

I kvůli maximálnímu požitku z fi lmu zůstává jeho příběh úzkostlivě střežen. Pro-
zradit lze snad jen to, že v něm znovu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů, 
paranormálními aktivitami pronásledované sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátí-
me ke kořenům zla, do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály 
si na vyvolávání duchů, až se jim to jako bumerang začalo vracet. Připravte se 
na intenzivní fi lmový zážitek, který nenechá nikoho chladným. 
Režie: H. Joost a A. Schulman, hrají: K. Featherston, B. Boland, M. Ephraim, ad.
Horor, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. Délka fi lmu 84 minut, vstup-

né 69,- + 1,- Kč.

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
21.1. (sobota) 19.00 hod., 22.1. (neděle) 19.00 hod.

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice nedostane 
největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bý-
valé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela, krém 
na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda a dárkový striptýz od své ne-
vyzpytatelné matky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe pro-
klíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle 
vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu „Před a po”. 
Přitom Erika má opravdu skoro všechno – jen ne to, po čem nejvíce touží - dítě.
Režie: A. Nellis, hrají: I. Chýlková, V. Kotek, Z.Bydžovská, ad.
Komedie, ČR 2011. Mládeži přístupno od  12 let. Délka fi lmu 108 minut, 

vstupné 69,- + 1,- Kč.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
25.1. (středa) 17.00 hod., 26.1. (čtvrtek) 17.00 hod.

Příběh nabízí odpo-
věď na otázku, která 
nedá spát žádnému 
dítěti. Jak jen to San-
ta dělá, že dokáže 
během jedné noci 
nadělit všechny dár-
ky? Odpovědí na  ni 

je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, která 
je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého fi lmu je ale příběh, 
jehož složky jsou jako vystřižené z klasického vánočního příběhu – úsměvně 
nefunkční rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur. Když Santův 
fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, o které se sta-
rá, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod 
s časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě 
dřív, než se rozední.
Režie: S. Smith.
Animovaná komedie, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. Délka 

fi lmu 98 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST 
28.1. (sobota) 19.00 hod., 29.1. (neděle) 19.00 hod.

V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella a Edward po svat-
bě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, 
mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí však netrvá dlouho. Bella zmítaná 
prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlko-
dlakovi Jacobu Blackovi, brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni 
znamená fatální hrozbu. Čeká ji bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát.
Režie: B. Condon, hrají: K. Stewart, R. Pattinson, T. Lautner, ad.
Romantický, thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od  12 let. Délka fi lmu 

111 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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VYMĚŘENÝ ČAS 
3.1. (úterý) 19.00 hod., 4.1. (středa) 19.00 hod.

Představte si, že mů-
žete žít jen do 25 let. 
Pak zemřete. Pokud 
však nevyděláte, 
neukradnete nebo 
nezdědíte nějaký 
čas navíc. Will má 
na  svých životních 

hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin. Jenom jeho tvrdá práce v  továrně mu 
každý den poskytne další den života. Místní gangy jsou navíc vždy připraveny 
kohokoliv okrást, byť jen o pár hodin, a klidně tím ukončit jeho život. Jednoho 
dne Will pomůže uniknout před takovým gangem bohatému Henrymu, který 
za to Willovi daruje celé století času a sám se rozhodne svůj nekonečný život 
skončit. Will je následně obviněn z jeho vraždy a nezbývá mu nic jiného, než 
dokázat svoji nevinu. Peníze totiž neznamenají nic – platí se časem.
Režie: A. Niccol, hrají: J.Timberlake, O. Wilde, A. Seyfried, ad.
Akční, sci-fi , USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 109 minut, 

vstupné 69,- + 1,- Kč.

MISTROVSKÝ PLÁN 
7.1. (sobota) 19.00 hod., 8.1. (neděle) 19.00 hod.

Josh je manažerem jednoho z nejluxusnějších rezidenčních hotelů v New Yor-
ku. V jeho nejvyšším patře má byt burzovní titán Arthur Shaw. Ve chvíli, kdy se 
provalí, že tenhle chlapík zdefraudoval peníze svých klientů, změní se jeho byt 
na luxusní domácí vězení, kde na něj dnem i nocí dohlížejí agenti FBI. Pro Joshe 
je to jedna z nejhorších zpráv v životě, protože i on, spolu s ostatními pracovní-
ky hotelu, patřil ke Shawovým klientům. Na konci temného tunelu přesto svítí 
pro Joshe světélko naděje.
Režie: B. Ratner, hrají: B. Stiller, A. Alda, E. Murphy, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka fi lmu 104 minut, 

vstupné 69,- + 1,- Kč.

NÁKAZA 
11.1. (středa) 19.00 hod., 12.1. (čtvrtek) 19.00 hod.

Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího, vzduchem přenosného viru, kte-
rý nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři 
po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychleji 
než samotný virus. Cestující na letišti se dotkne salátové mísy v letištním baru 
předtím, než podá kreditní kartu číšníkovi. Obchodní jednání začne podáním 
ruky. Muž zakašle v plném autobusu. Jde o jeden kontakt, jeden okamžik a virus 
se šíří dál.
Režie: S. Sodernbergh, hrají: M. Cotillard, M. Damon, L. Fishburne, ad.
Thriller, USA a Spojené Arabské Emiráty 2011. Mládeži přístupno od 12 let. 

Délka fi lmu 105 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

POUPATA 
14.1. (sobota) 19.00 hod., 15.1. (neděle) 19.00 hod. 

Rodina Jardy Hrdiny 
žije v  zapadákově. 
Jarda pracuje jako 
hradlař na  dráze. 
Jeho koníčkem je 
lepení modelů, 
slabostí závislost 
na  výherních au-

tomatech. Jardova žena Kamila uklízí nádražní toalety a sní o tom, že spolu se 
svými vrstevnicemi secvičí spartakiádní skladbu Poupata po pětadvaceti letech 
a  předvedou ji celému městu. Dcera Agáta touží po  šťastném životě daleko 
od domova. Syn Honza věří v sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se zro-
dila. Snímek postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se 
vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě.

www.dvurkralove.cz



LEDEN 2012
www.dvurkralove.cz

KRÁLOVÉDVORSKÉ

KdeCo

KRÁKRÁ

KdKd

strana 2

H A N K Ů V  D Ů MH A N K Ů V  D Ů M

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ 
5.1. (čtvrtek) 19.30 hodin

PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH
6. pátek 20.00 hodin 

Hraje REFLEX Stanislava Čtvrtečky 

HOUSLOVÝ RECITÁL /397. KONCERT KPH
12.1. (čtvrtek) 19.00 hodin

Salonek Hankova domu 

Markéta Janoušková – housle, Stanislav Gallin – klavír

KRVAVÉ KOLENO a jiné POHÁDKY PRO ZLOBIVÉ
17.1. (úterý) 9.00 a 11.00 hodin 

Arnošt GOLDFLAM vypráví pohádky, kde padají hlavy….Prostě horor!
Výpravné divadelní představení v podání DIVADLA ALFA Plzeň pro žáky základ-
ních škol.

SVĚTÁCI / HRA V PŘEDPLATNÉM
18.1. (středa) 19.30 hodin

Notoricky známá fi lmová komedie Vratislava Blažka a  Zdeňka Podskalského 
s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 je stále jeden z nejoblíbe-
nějších českých fi lmů. V divadelní úpravě Lumíra Olšovského se na jevišti objeví 
stálice  Divadelní společnosti HÁTA, ale i nové populární tváře: M. Bočanová, 
A. Gondíková, V. Žehrová, O. Želenská, M. Absolonová, I. Andrlová, D. Gondík, 
M. Zounar. A. Háma a další.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
19.1. (čtvrtek) 8.30 a 10.00 hodin

Malý loutkový muzikál v podání EVY HRUŠKOVÉ a JANA PŘEUČILA.
Pořad pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

XXII. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU
20.1. (pátek) 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje HOLIDAY EXPRESS Jaroměř, v průběhu večera vystoupí 
dámský taneční soubor TRN V OKU.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Loutková scéna Klíček

29.1. (neděle) 15.00 hodin 

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U BK I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B

OSAMĚLOST PRVOČÍSEL
5.1. (čtvrtek) 19.00 hod.

Prvočíslo je ze své podstaty osamělá věc: dá se dělit jen samo sebou nebo jed-
ničkou a nehodí se k žádnému jinému prvočíslu. Alice a Mattia se také pohybují 
po vlastních osách, každý se svou vlastní tragédií. Jako dítě se Alice kvůli svému 
panovačnému otci stala obětí těžké lyžařské nehody a následně i anorexie. Při 
setkání s Mattiou poznává spřízněnou duši a Mattia prozrazuje Alici své strašné 
tajemství: v dětství nechal svou mentálně retardovanou sestru–dvojče samot-
nou, odešel na oslavu, a když se vrátil, sestra zmizela. Tyto dvě zásadní události 
navždy poznamenaly jejich životy.
Režie: S. Costanzo, hrají: A. Rohrwacher, L. Marinelli, A. Nastro, ad.
Drama, Itálie, Německo a Francie 2010. Mládeži přístupno od 12 let. Délka 

fi lmu 118 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

ALOIS NEBEL
10.1. (úterý) 19.00 hod.

Příběh fi lmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Je-
seníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel. Jde o tichého samotáře, kterého 
čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe, oběť 
násilného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém 
Potoce na sklonku socialismu líně plynou, když jednoho dne naruší poklidnou 
atmosféru Němý, který překročí hranice se sekyrou v  ruce, aby pomstil svoji 
matku. Režie: T. Luňák, hrají: M. Krobot, T. Voříšková, K. Roden, ad.
Drama, animovaný, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 87 minut, 

vstupné 59,- + 1,- Kč.

V PEŘINĚ
17.1. (úterý) 19.00 hod.

Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna 
peří, v druhém má kabinet paní Hilda, vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřá-
telství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý svět snů 
v peřinách a umí z nich zlé sny odfi ltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez prá-
ce. Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby 
se něco ošklivého do spaní přece prodralo, stačí si dát peřinu vyčistit. 
Režie: F. A. Brabec, hrají: L. Bílá, K. Roden, E. Balzerová, ad.
Hudební komedie, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 103 minut, 

vstupné 54,- + 1,- Kč.

LE HAVRE 
24.1. (úterý) 19.00 hod.

Příběh sympatické-
ho čističe bot, který 
dávno rezignoval 
na  své umělecké 
literární ambice, se 
odehrává ve  fran-
couzském přístav-
ním městě Le Havre. 

Hlavní hrdina Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Arlettou, 
tráví čas ve svém oblíbeném baru až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty 
třináctiletého afrického mladíka na útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako 
správný muž a chlapce uchrání před policií a následnou deportací.
Režie: A. Kaurismäki, hrají: A. Wilms, K. Outinen, B. Miguel, ad.
Tragikomedie, Finsko, Francie a Německo 2011. Mládeži přístupno. Délka 

fi lmu 93 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

POD SLUNCEM TMA
31.1. (úterý) 19.00 hod.

Milan a  Tomáš, dva 
čeští rozvojoví ex-
perti, se naposledy 
vracejí do  odlehlé 
zambijské osady 
Masuku, kde před 
čtyřmi lety elektri-
fi kovali areál školy 

a nemocnice. Postupně zjišťují, proč některé části systému nefungují, a snaží se 
vše během hektických dnů i černočerných nocí opravit a fi nálně předat. Zažívají 
zkraty všeho druhu, míjení a prolínání různých světů, ale i oslavné rituály vděč-
nosti. Snímek vtipně a naprosto otevřeně sleduje úskalí rozvojové pomoci. Je 
příběhem pokusu předání evropské technologie a odpovědnosti, ale i „zlatých 
českých ručiček“, které si dokáží poradit i uprostřed Afriky. Režie: M. Mareček.
Dokument, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka fi lmu 81 minut, vstupné 

69,- + 1,- Kč.

V době připomínky Tří králů budou chodit od 4. 
– 8. 1. 2012 do domácností, institucí, po ulicích 
ve Dvoře Králové i okolí skupinky tří králů s ko-
ledou a  budou vybírat do  kasiček příspěvky 
od občanů. 
Z výnosu této sbírky podpoříme mimo jiné pro-
jekty Farní charity Dvůr Králové: Nízkoprahové 

zařízení Střelka, občanské poradny, osobní asistence a sociálně terapeutické 
dílny. Všem dárcům děkujeme za jejich dary. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
4.-8.1.2012

KLUB NATURA Vás srdečně zve na XII. PLES ABSOLVENTŮ královédvorského 
gymnázia, pořádaný v sále Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem v so-
botu dne 4. února 2012 od 20.00 - 02.00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina 
Jari-Kurri-Band. Vstupenky si můžete v lednu zakoupit v předprodeji v Hankově 
domě, případně si rezervovat stoly pro jednotlivé třídy.

PLES KLUBU NATURA
4.2.2012

27.02.2012  OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - hra v předplatném

PŘIPRAVUJEME

26.02.2012  KAŠPÁREK V ROHLÍKU

 Zábavný pořad pro děti z cyklu „ Divadelní čtyřlístek“
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KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY 
NÁRODNÍ PARKY INDIE 

Mgr. Michal Podhrazský

4. 1. od 18.00 hodin

„Do Indie jsme jeli s přáním pozorovat divoké slony, nosorožce a tygry. Žádný z těch-
to indických druhů jsme neviděli, zato jsme měli možnost potkat indické lvy, o kte-
rých moc lidí netuší, že v Indii žijí. Kromě toho jsme viděli spoustu jiných živočichů 
a zajímavou krajinu…“ Mgr. Michal Podhradský.
Přijměte pozvání na putování po  Indii a vypravte se s námi za tamní faunou 
a fl órou. Další díl z cyklu cestopisných přednášek, které pořádá ZOO Dvůr Krá-
lové ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavoj, se koná v přednáškovém sálku 
knihovny. Vstup zdarma.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jitka Šmelhausová

9. 1. od 17.00 hodin

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme. Přestáváme existovat, naše mi-
nulost je vymazána, a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě přípa-
dů, kdy nás opouští. Děláme strašně málo k  jejímu procvičení, živení, posilování 
a ochraně.“ Mark Twain.
Vyzvěte svůj mozek na souboj a ukažte mu, že to nevzdáváte. Přijďte zabojovat 
s faktorem zapomínání a osvojte si efektivní zbraně, jak nad ním zvítězit. Další 
lekce trénování paměti s lektorkou Jitkou Šmelhausovou se koná opět v sálku 
knihovny. Vstup zdarma. 

KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ
Milada Langfelnerová 

16. 1. a 30. 1. od 17.30 do 19.00 hodin

Kurz zdravého sebevědomí patří mezi kurzy osobnostního rozvoje, které jsou 
velmi oblíbené především mezi vysokými úředníky a managery. Díky uvědo-
mění si vlastní hodnoty a  nácviku vhodných reakcí v  konkrétních situacích 
můžete i Vy dosáhnout přiměřeného respektu ve svém okolí a získat tak vět-
ší prostor pro sebe a  svá přání. Kurz pracuje s  poznatky předních světových 
odborníků R. Roche - Olivara a  L. Lencze (prosociální chování), V. Capponi 
a T. Nováka (asertivita), C. Nussbaum (hospodaření s časem), Louis L. Hay (po-
zitivní myšlení) a dalších. Celý kurz proběhne celkem v pěti na sobě víceméně 
nezávislých lekcích v sálku knihovny. Cena každé lekce je 150,- Kč. 

BENÁTKY
Miroslava Průchová 

18. 1. od 18.00 hodin

„Pojďme se projít po městě, kde se zastavil čas…“ Přednáška, doplněná fotogra-
fi emi a ochutnávkou italského vína, se koná v sálku knihovny Slavoj. 
Vstupné dobrovolné. 

AUTORSKÉ ČTENÍ NAKLADATELSTVÍ MEZERA
René Vaněk a Richard Marks 

25. 1. 18.00 hodin

Literární večer pořádaný u příležitosti vydání dvou knih kmenových autorů na-
kladatelství MEZERA. Jedná se o populárně avantgardního autora René Vaňka 
(Nezahrada, Soma Secundarium) a Richarda Markse – rodáka ze Dvora Králové, 
afrického lovce, cestovatele a  autora knihy Lovci diamantových stínů. Spolu 
s nimi vystoupí i básník Ladislav Zedník, nominovaný na cenu Magnesia Litera. 
Celý, literaturou nabitý večer bude doprovázen živou kapelou. Akce se koná 
v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč. 

KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ
Milada Langfelnerová 

30. 1. od 17.30 hodin do 19.00 hodin

Další lekce kurzu osobnostního rozvoje. Koná se v sálku knihovny.

VÁNOČNÍ OZDOBY
TRADICE VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB NA KRÁLOVÉDVORSKU

2.12. – 8.1. 2011

Výstavní sál Špýcharu

Výstava historických a  současných vánočních ozdob ve  spolupráci s  fi rmou 
VÁNOČNÍ OZDOBY, DUV - DRUŽSTVO Dvůr Králové nad Labem, která slaví 80. 
výročí svého založení.
Vstupné: dospělí 25 Kč / děti, studenti, důchodci: 15 Kč
Otevírací doba: út – pá: 9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 - 17

ROZMAZLENÁ PRINCEZNA
Neděle 8. 1. 2012 od 16:00 

Přednáškový sál Špýcharu 

Loutková pohádka pro nejmenší v  podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se 
o představení nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj 
název na divadlo Zvoneček.
Vstupné: dobrovolné

O LESNÍM KRMÍTKU
Sobota 14. 1. 2012 od 15:00

Přednáškový sál Špýcharu 

Pásmo pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského soubo-
ru Klíček
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

TYROLY, SALZBURSKO Z NOVÝCH CEST
(ÖZTALSKÉ A STUBAISKÉ ALPY, HOCHKÖNING)

Úterý 17. 1.2012 od 17:00

Přednáškový sál Špýcharu 

Cestopisná přednáška s  promítáním diapozitivů v  podání manželů Mer-
vartových.
Vstupné: dobrovolné

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VE FOTOGRAFIÍCH
20.1. – 26.2. 2012

Výstavní sál Špýcharu

Výstava historických fotografi í Dvora Králové nad Labem ze sbírek muzea 
a Geislerovy sbírky
Vstupné: dospělí 20 Kč / děti, studenti, důchodci: 10 Kč
Otevírací doba: út – pá: 9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 - 17

OKLAMANÝ HASTRMAN
Neděle 22. 1. 2012 od 16:00 

Přednáškový sál Špýcharu 

Loutková pohádka pro nejmenší v  podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se 
o představení nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj 
název na divadlo Zvoneček.
Vstupné: dobrovolné

M Ě S T S K É  M U Z E U MM Ě S T S K É  M U Z E U M

KALENDÁŘ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ MĚSTA
V městském muzeu si můžete zakoupit kalendář s nejstaršími fo-
tografi emi našeho města. Snímky pochází z fotoarchivu městské-
ho muzea a autorem je ve většině případů Stanislav Veselý nebo 
Jindřich Rublič.

PŘIPRAVUJEME

OD VĚDY K MIKROFONU, OD MIKROFONU KE KNIZE

Václav Větvička 

29. 2. od 18.00 hodin

Beseda s ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze, zná-
mým popularizátorem botanické vědy a naprostým fenoménem ve svém obo-
ru. Setkání s touto zajímavou osobností se uskuteční v sálku knihovny. Vstupné 

30,- Kč.
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VÝSTAVA GRAFFITI V JEDNIČCE
9.1. – 13.1.2012

Přijďte se podívat na neobvyklou výstavu. To, co někteří stále považují za van-
dalismus, již dávno povýšilo na umění a v malé galerii streetartu uvidíte práce 
žáků ze základních a středních škol nejen Královédvorska. Vstupné 5,- Kč.

ZIMA ZA OKNEM
13.1.2012, 16.00 – 17.30 hodin

Tvoření pro děti i rodiče s dětmi na zimní téma. Přijďte si do Jedničky vyrobit ve-
selé sněhuláčky nebo rozverné tučňáky. Příjemně strávíte odpoledne a domů 
si odnesete vlastnoručně vyrobené dekorace, které oživí váš pokoj a  navodí 
příjemnou zimní atmosféru. Cena: 20,- Kč za osobu. S sebou přezůvky a tvůrčí 
náladu. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 10.1.2012. 

Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

ŘEMESLA V JEDDNIČCE
14. 1. 2012, 14.30 – 17.30 hod.

Pro malé i velké zájemce připravujeme v Jedničce řemeslné dílny a workshopy. 
Čekají vás tradiční i novodobé řemeslné a rukodělné techniky a v otevřených 
workshopových dílnách budete mít možnost vyzkoušet si činnosti, které vás 
zaujmou. Těšit se můžete na ukázky řezbářství, drátkování, keramiky, košíkář-
ství a  mnoho dalšího. Rozpis workshopů a  časový harmonogram naleznete 
na letáčcích a na webových stránkách Jedničky. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

ZIMNÍ BLUDIČKY 
16.1. 2012 – start od 17.30 do 18.00 u Jedničky

Prožitková akce pro děti s rodiči. Malé poutníky tmou čeká tajemná sněhová 
stezka, ozářená svíčkami a loučemi, na které uplatní nejen své znalosti pohád-
kových postav a  strašidel, projdou i  tajemná zákoutí a  strašidelnou chodbu. 
V cíli bude připraveno malé občerstvení a odměna. S sebou: lampion se svíč-
kou, šátek na zavázání očí, startovné 20 Kč. Akce se koná jen za souvislé sněhové 
pokrývky. tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

BOHEMIA I
23.1. 2012 od 9.00 v Jedničce 

Soutěž určená pro dvojice žáků 8.- 9. tříd reprezentující základní školy okrsku 
Dvůr Králové. 

VÝROBA KARNEVALOVÝCH MASEK V JEDNIČCE
25.1.2012, 15.30 – 17.30. hod. 

Chystáte se navštívit karneval, a nemáte doma žádnou masku nebo máte sta-
rou, okoukanou? Přijďte se k nám inspirovat nebo si přímo vyrobit masku no-
vou. Cena dílny: 35,- Kč. Nezapomeňte se přihlásit, a to nejpozději do 20. ledna 
2012. Přihlášky a bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@
ddmdvurkralove.cz.

POHÁDKOVÁ ZIMNÍ NOC
27. – 28.1. 2012 

Bohatý program s přespáním v Jedničce na téma Královna zima a vše, co k ní 
patří. Určen dětem, které chtějí zažít spoustu zábavy, vytvořit si pěkné zimní 
dekorace a zahrát si prima hry. Přihlášky nejpozději do 20. 1. 2012.

Cena: 120,- Kč (v ceně je zahrnuto: večeře, snídaně, ubytovací náklady a veške-
rý materiál). S sebou: hygienické potřeby, spací pytel, pyžamo, oblečení a obuv 
do budovy a ven, dobrou náladu.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

NOVÝ KROUŽEK V DDM – RC MODELY!!!
V pátek 20. ledna 2011 v 16.00 hodin se sejdou v DDM Jednička na první 
schůzce nadšenci rádiově řízených modelů aut. Během zimních měsíců se pod 
vedením zkušených vedoucích RC CARS Dvůr Králové n/L budou scházet v pro-
storech Jedničky, kde si ze stavebnice sestaví svůj vlastní model. Hned, jak to 
počasí dovolí, budou využívat venkovní dráhu v areálu fabriky TMW, a.s., DK. 
Po získání zručnosti v ovládání svého modelu se mohou zúčastňovat různých 
soutěží. Neváhejte proto, přijďte se nezávazně podívat na první schůzku toho-
to kroužku. Vedoucí přinesou ukázky modelů, se kterými se zúčastňují soutěží. 
Přihlášky a  bližší informace: tel.: 499  320  353, e-mail: dana.kudrnovska@
ddmdvurkralove.cz.

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L., 544 01, 

telefon 499  320  353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Neděle  1. 1.2012  17.00 - 18.30 hod.
Pondělí  2. 1.2012  13.30 - 15.00 hod.
Pátek  6. 1.2012  (večerní) 19.30 - 21.00 hod. 
Sobota  7. 1.2012  14.30 - 16.00 hod. 
Neděle  8. 1.2012  14.00 - 15.30 hod.
Sobota  14. 1.2012  14.00 - 15.30 hod.
Neděle  15. 1.2012  14.30 - 16.00 hod.
Sobota  21. 1.2012  14.00 - 15.30 hod.
Neděle  22. 1.2012  14.00 - 15.30 hod.
Sobota  28. 1.2012  14.30 - 16.00 hod.
Neděle  29. 1.2012     14.00 - 15.30 hod.

LEDEN

2012

LEDNÍ HOKEJ - MUŽI  LEDEN 2012

4.1.2012 ST 18:00 Dvůr Králové n.L. x HC Jaroměř

11.1.2012 ST 18:00 Dvůr Králové n.L. x HC Jičín

BOWLING – 3.2.2012
Na  pololetní prázdniny připravuje Jednička pro příznivce bowlingu oblíbený 
turnaj pro školáky od1. do 9. tříd. 

DĚTSKÝ KARNEVAL - 26. 2. 2012 
Srdečně zveme všechny na  dětský karneval, který i  letos tradičně pořádáme 
v Zábavním centru Zálabí. Čekají vás soutěže, písničky, vystoupení, vyhodnoce-
ní masek a samozřejmě tombola. 

DEN PRO KONĚ 
3.2.2012 

Na  pololetní prázdniny připravujeme pro všechny děti celodenní program 
na téma koně a koníci. 

AKCE MC ŽIRAFA V LEDNU

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  od 5.12. každé pondělí od 17:30 hod. 

V pondělí je Cvičeníčko, v úterý Zpívánky, ve středu Šikulky, ve čtvrtek 

Klub miminko a v pátek Školka nanečisto.

OTEVŘENO KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN od 9:00 do 12:00 hod.

Kurz Němčina pro začátečníky bude probíhat každé úterý od 17 do 18 ho-
din a kurz Angličtina pro začátečníky bude probíhat každé úterý od 18 do 19 
hodin. Cena jednotlivé lekce je 50,- Kč. Kurzy povede Mgr. Milena Matuchová 
a rozsah výuky bude přizpůsoben znalostem a tempu účastníků.

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 

KONTAKT  

Mgr.  Linda Mocová, tel: 604  433  355, email: mczirafa.dknl@centrum.cz, 
www: http://mc-zirafa.wz.cz.

Oslavu 8. narozenin Žirafky pořádáme v úterý 10. 1. 2012 od 9 do 12 hodin. 
Nebude chybět spousta dobrot, společného zpívání a hraní. Všechny srdečně 
zveme!

OSLAVA 8. NAROZENIN ŽIRAFY  10.1.2012

Kroužek Flétničky bude každý čtvrtek od 16 do 17 hodin pod vedením Dity 
Jarošové, Dis.

KROUŽEK FLÉTNIČKY každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod.

Cvičení pro těhotné probíhá každé pondělí od 17:30 hodin pod vedením 
zdravotní sestry Ivany Bednářové. Cena je 30,- Kč za cvičební hodinu.

Velmi děkujeme všem sponzorům za fi nanční podporu a spolupráci v roce 
2011. Všechny sponzorující a  spolupracující organizace, které nás jakýmkoli 
způsobem v minulém roce podpořily, uvádíme na našich webových stránkách.

PODĚKOVÁNÍ


