
navé peníze. Netuší však, že patřily nechvalně známému gangu, který je kvůli 
tomu odsoudil na smrt. 
Režie: D. Ayer, hrají: J. Gyllenhaal, N. Martinez, A. Kendrick, ad.
Drama, krimi, akční, USA 2012. Délka filmu 108 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

NÁVRAT DO SILENT HILL 
24. a 25. 11. (sobota, neděle) 19:00 hod. , přístupno od 15 let, 3D
Když její otec zmizí, je Heather Mason vtáhnuta do děsivé dimenze, která zná 
vysvětlení podivných nočních můr, jež jí provázejí celé dětství.
Režie: M. J. Bassett, hrají: S. Bean, R. Mitchell, A. Clemens, ad.
Horor, USA 2012.  Délka 95 min. Vstupné 129 + 1 Kč.

HOLKY NA TAHU
28. a 29. 11. (středa, čtvrtek) 19:00 hod. 
Tři nejlepší kamarádky Regan, Gena a Katie jsou naprosto pobouřené, když zjistí, 
že jejich tlustá kamarádka Becky se bude vdávat jako první z party. Gena a Katie 
jsou pořád single a Regan se snaží přinutit svého kluka, aby ji konečně požádal 
o ruku. Becky své kamarádky požádá, aby jí šly za družičky. Rozlučka se svobo-
dou se jim poněkud vymkne z rukou…
Režie: L. Headland, hrají: K. Dunst, I. Fisher, J. Marsden, ad.
Komedie, USA 2012. Délka filmu 87 minut. Vstupné 94 + 1 Kč.
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K I N O  S V Ě T
BASTARDI 3
01. a 02. 11. (čtvrtek, pátek) 19:00 hod. , přístupno od 14 let
Učitel Tomáš Majer, který v  roce 2010 nastoupil do  jedné bývalé zvláštní školy, 
zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, 
rovněž učitelka. Záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Zřejmě šlo 
o pomstu. Je to v pořádku? Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí.
Režie: T. Magnusek, hrají: T. Magnusek, I. Svobodová, T. Topfer, ad.
Drama, ČR 2012. Délka filmu 75 minut. Vstupné 79 + 1 Kč.

SKYFALL
03. a 04. 11. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Daniel Craig se vrací jako James Bond - agent 007. 
Režie: S. Mendes, hrají: D. Craig, J. Dench, J. Bardem, ad.
Akční, thriller, USA a VB 2012. Délka 145 min. Vstupné  119 + 1 Kč.

7 DNÍ HŘÍCHŮ 
07. a 08. 11. (středa, čtvrtek ) 19:00 hod. ,  přístupno od 12 let
Snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi pováleč-
ných dnech na Šumpersku roku 1945. Útěk německé ženy českého lesníka Jana, 
Agnes, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Ne volba, ale 
osud štvanců spojil dohromady Jana a  švagra Jurgena, který se právě vrátil 
z fronty. Režie: J. Chlumský, hrají: O. Vetchý, V. Kerekes, J. Hylebrant, ad.
Historický, romantický, ČR 2012.  Délka filmu 107 min. Vstupné 99 +1 Kč.

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
10. a 11. 11. (sobota, neděle) 16:00 hod., mluveno česky, 3D
Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných 
Zimních lesů. Tam odhaluje kouzelné tajemství - Zvonilka má sestru - Modro-
vločku. Ta se s ní na oplátku vydává na návštěvu do Zvonilčina domova. Když se 
o jejich pouti dozví vládci Zimních lesů, varují obě před tím, že už nikdy nesmějí 
zapovězenou hranici překročit a proč. Režie: R. Rowe. 
Animovaná pohádka, USA 2012. Délka filmu 76 min. Vstupné 164 + 1 Kč, děti 
do 15 let 139 + 1 Kč.

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
10. a 11. 11. (sobota, neděle) 19:00 hod. 
Dora po vzrušené hádce vyskakuje z Richardova auta a stopne si náhodně projíž-
dějící vůz, ve kterém sedí Adam. Ten jí nabídne kšeft. Má zahrát při rodinné osla-
vě roli přítelkyně jeho mladšího bratra Martina. Dora nabídku přijme, ale hlavně 
proto, aby unikla Richardovi, který ji terorizuje. Ten se nevzdává a rozhodne se 
Doru najít. Režie: I. Pokorný, hrají: A. Petřeková, K. Rimský, R. Jaškow, ad.
psycho - thriller, ČR 2012. Délka 92 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

VE STÍNU 
14. a 15. 11. (středa, čtvrtek) 19:00 hod. 
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh. Kapitán 
Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních 
intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti pře-
bírá Haklovo vyšetřování major Zenke, policejní specialista z NDR. Vyšetřování se 
však ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty, 
proto ve vyšetřování pokračuje na vlastní pěst. 
Režie: D. Ondříček, hrají: I. Trojan, S. Koch, S. Norisová, ad.
Detektivka, ČR, SR a polsko 2012. Délka filmu 96 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST
17. a 18. 11. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Bella Cullenová porodila krásnou zdravou holčičku, která si na upírský život zvy-
ká s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být nemůže. Má vše, po čem 
kdy toužila. Na scéně se však znovu objevují Volturiovi, kteří chtějí zničit rodi-
nu Cullenových. Režie: B. Condon, hrají: K. Stewart, R. Pattinson, T. Lautner, ad.
Thriller, romantický, fantasy, USA 2012. Délka filmu 116 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

pATROLA
21. a 22. 11. (středa, čtvrtek) 19:00 hod. , přístupno od 15 let
Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí policisté pár zbraní a nějaké špi-
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Kontakt: tel.: 499 320 403, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz, www.kino-svet.cz. 

KOUZLO STARÝCH STROMŮ V KRESBÁCH – 
VÝSTAVA DĚL VLADIMÍRA LEpŠE
ke zhlédnutí do 30. 11. ve vestibulu kina Svět

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
NEJVĚTŠÍ pŘÁNÍ
06. 11. (úterý) 19:00 hod.
Hrdinové filmu jsou po  čtyřiceti letech komunismu první dospělou generací, 
která se utvářela ve svobodné společnosti. Mladé lidi zamýšlející se nad zdánlivě 
banální otázkou ‚Jaké je tvoje největší přání?‘ natáčela režisérka ve školách, vězni-
cích, na demonstracích, ve městě i na venkově. Režie: O. Špátová. 
Dokument, ČR a SR 2012. Délka 80 min. Vstupné  69 + 1 Kč. 

pOSEL
13. 11. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Hlavním hrdinou je třicetiletý Petr zanícený cyklista, někdejší reprezentant, nyní 
pracující jako poslíček. Povolání messengera vnímá jako přestupní stanici. Pře-
mýšlí, co s životem dál. Je jedním z mladých mužů na barevných moderních ko-
lech, kteří dotvářejí kolorit současných měst. V okamžiku tragické nehody vyjde 
najevo jeho temná stránka duše. V tento moment se za pomoci přátel rozhodne 
svůj neuspořádaný život dát do pořádku. 
Režie: V. Michálek, hrají: M. Hádek, J. Vyorálek, E. Leimbergerová, ad.
Drama, ČR 2012. Délka filmu 100 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SpORTŮ 2012
20. 11. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Pásmo špičkových filmů, úspěšných na  mezinárodních filmových festivalech. 
Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní horolezecké výstupy, snowboar-
ding, skialpinismus a další aktivity v zimní přírodě. Vstupné 80 Kč.

AŽ DO MĚSTA AŠ
27. 11. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Dorotka právě odmaturovala a ráda by se vrhla do života. Na východním Sloven-
sku, odkud pochází, ji však příliš štěstí nečeká. S těžkým srdcem se tak loučí se 
svým přítelem, opouští svou rodinu a vydává se za lepším životem až do vzdále-
né Aše. Snímek byl Slovenskem nominován na Oscara.r
Režie: I. Grófová, hrají: D. Billá, S. Halušicová, R. Schmidt, ad.
Drama, SR a ČR 2012. Délka filmu 84 min. Vstupné 79 + 1 Kč.
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H A N K Ů V  D Ů M

pETRA JANŮ 2012  
VÝJIMEČNÉ NAROZENINOVÉ TURNÉ
01. 11. 19:30 hod.,sál Hankova domu
Doprovází orchestr GOLEM, slavící 40 let od svého založení. Projekce – pohle-
dy do archivu, gratulanti, zajímavost. CD Petry Janů pro všechny diváky. Divácká 
soutěž o atraktivní ceny. 111 minut největších hitů. 
Vstupné: 360, 340, 320 Kč.

AFRIKA – JINÝ SVĚT
06. 11. 18:30 hod., sál Hankova domu
Velkoplošná panoramatická živá diashow Lenky a Václava ŠPILLAROVÝCH.

Etnická hudba s TAM TAM ORCHESTRA
08. 11. od 08:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu
Rytmy africké, brazilské a kubánské, lidové kořeny této hudby, aktivní zapojení 
dětí… Pořad pro děti I. stupně ZŠ. Vstupné: 50 Kč.

NEBEZpEČNÉ VZTAHY (Christopher Hampton)
HRA V PřEDPLATNéM
13. 11.  19:30 hod., sál Hankova domu
Známý a několikrát zfilmovaný román Nebezpečné známosti v divadelní podo-
bě. Hru lásky a nenávisti markýzy de Mesteuil a vikomta de Valmont přesekla 
gilotina francouzské revoluce. 
Účinkují herci Městského divadla MLADÁ BOLESLAV. Vstupné: 250, 240 Kč.

NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
14. 11. od 08:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu
Příběh malého dřevěného panáčka Pinocchia uvádí v divadelní podobě 
HRAVé DIVADLO Brno. Pohádka pro MŠ a I. ročníky ZŠ. Vstupné: 50 Kč.

FAMILY HÖNIG QUARTET / 404. KONCERT KPH
15. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Vstupné: 130 Kč.

MÍČEK FLÍČEK 
18. 11. 10:00 hod., sál Hankova domu
Loutková pohádka pro nejmenší, uvádí loutková scéna KLÍČEK.  
Vstupné: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí.

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
22. 11. od 08:30 hod.,10:30 hod., sál Hankova domu
Svéráznému zpracování osudů Dona Ouijota a věrného služebníka Sancho 
Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace.  
Uvádí Divadlo KLAUNIKY Brno. Představení pro mládež. Vstupné: 50 Kč. 

pAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK 
25. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film 
a hraný projev se živými herci. Vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o cestováíní 
dvou kutilů. Představení produkuje Z FILM Praha. Vstupné: 100 Kč. 

M Ě S T S K É  M U Z E U M
předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz
Otevírací doba: po 14:00–21:00, út–čt  9:00–12:00 a 14:00–16:00
www.hankuv-dum.cz

Otevírací doba: út–pá 9–12 / 13–16, so–ne 13–17

do 25.11., výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka
Interaktivní výstava připravená ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální 
péči v  Ostravě.  Projekt se skládá z  několika tematických okruhů, např. zvuk 
a lidské ucho, zvuk a muzika, zvuk a film, zvuk jako fyzikální veličina apod. Ne-
budou chybět flašinety, lahvostroje, netradiční hudební nástroje, dabovací za-
řízení, pomůcky na výrobu ruchů, přehrávače apod. 
Vstupné: 40 Kč, rodinné vstupné: 130 Kč, skupiny od 5 osob 35 Kč

HRÁTKY SE ZVUKEM – hejblata a věci kolem nás

neděle 11. 11. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
O RUSALCE A VODNÍKOVI – divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné

neděle 25. 11. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
O POTRESTANé PRINCEZNĚ – divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné

LOUTKOVÉ pOHÁDKY pRO NEJMENŠÍ

sobota 17. 11. od 20:00 hod., Zábavní centrum Zálabí 
Hraje: DYNAMIC OPOČNO; vstupné: 190 Kč
Rezervace vstupenek: tel.: 499 623 800, info@muzeumdk.cz
Předprodej vstupenek: výstavní síň na Staré radnici, náměstí TGM

Městské muzeum a TJ Sokol Dvůr Králové n. L. vás zvou na 

MAŠKARNÍ pLES – ŠIBŘINKY

HANA A pETR ULRYCHOVI SE SKUpINOU JAVORY
5. prosince – vánoční koncert

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE 
14. prosince – tradiční vánoční trhy

PřIPRAVUJEME

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O
do 23. 11., galerie ZUŠ
prodloužená výstava Setkání tří umělců z Kanady a Belgie
více informací na str. 5 Novin královédvorské radnice č. 10/2012 
26.–30. 11. galerie ZUŠ
Nezapomenutá tradice textilních technik ve Dvoře Králové nad Labem
Výstava a workshop tentokráte s vánoční tématikou v podání Milana Bartoše a Ja-
roslava Pluchy. Vernisáž výstavy proběhne 26. 11. v 16:30 hod.
29. 11. v 18:00 hod., sál školy – podzimní koncert žáků

 JAK SLADIT pRÁCI A RODINU? 08. 11. od 9:00 do 12:00 hod.

Pondělí  9:00–12:00  Cvičeníčko
Úterý  9:00–12:00  Včeličky (pro děti do 2,5 let)
Středa  9:00–12:00  Šikulky (pro děti od 2 do 4 let)
Čtvrtek  9:00–11:30  Klub miminko pro děti do 1,5 roku
Pátek  9:00–12:00  Školka nanečisto
Kromě Školky nanečisto se není potřeba na program objednávat.

pRAVIDELNÝ DOpOLEDNÍ pROGRAM od 9:00 do 12:00 hod.

Děti se budou přirozeným způsobem seznamovat se zvířecím tvorem a pejsek 
Mája pod vedením zkušené canisterapeutky Hany Böhmové dětem předvede, 
co všechno dokáže. 

pROŽITKOVÁ CANISTERApIE čtvrtek 15. a 29. 11. od 10 :00 hod.

KONTAKT   www.mc-zirafa.cz

Seminář o slaďování profesního a rodinného života se zkušenými lektory ze 
Společnosti pro zdravé rodičovství – APERIO. Účast na  semináři je zdarma 
a hlídání dětí je zajištěno.  Registrujte se do 03. 11. osobně v MC Žirafa, na tel. 
čísle 773 292 033, emailu info@mc-zirafa.cz, nebo na www.mc-zirafa.cz.

pŘEDpORODNÍ KURZY středa 21. a 28. 11. od 17:00 do 19:00 hod.

Zveme budoucí maminky na předporodní kurz se zkušenou porodní asistent-
kou Bc. Martinou Holubářovou. První část je zaměřena na porod a vše okolo něj, 
druhá na péči o dítě. Cena za celý kurz: 700 Kč, lze i jednotlivě (1 kurz: 350 Kč). 
Přihlašte se na: vaseporodniasistentka@seznam.cz, nebo na tel. 722 321 870.

Od pondělí 05. 11. zahájíme pravidelné cvičení pro budoucí maminky, hlídání 
dětí po předchozí domluvě zajištěno. 

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ pondělí 17:00–18:00 hod.

Mgr. Milena Matuchová, 773 292 033, info@mc-zirafa.cz
náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra), Dvůr Králové n. L.

MATEŘSKÉ CENTRUM ŽIRAFA

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 2. prosince 2012 od 17:00 hod.

náměstí TGM –  VYSTOUPENÍ PĚVECKéHO TRIA DIAMANTES

Hankův dům –  VÁNOČNÍ KONCERT BIG BAND DVORSKÝ od 18:00 
hod.
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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

TVOŘENÍ Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
07. 11. do 17:30 do 19:00 hod. 
Pro děti od 12 let, mládež a dospělé zájemce. Přijďte si vlastnoručně vyrobit pa-
nenky z kukuřičného šustí a připomenout si tak tradiční výrobky české lidové 
tvořivosti. S sebou: přezůvky. Cena: 40 Kč. přihlášky nejpozději do 02. 11. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz .

NOC V DRAČÍ SLUJI
09.–10. 11. (pátek od 17:00 hod. – sobota do 10:00 hod.)
Bohatý program s přespáním v Jedničce na téma draci a dráčci je určen pro 
všechny děti, které chtějí zažít spoustu zábavy, něco pěkného si vytvořit a za-
hrát si prima hry. Cena: 120 Kč (v ceně je zahrnuto: večeře, snídaně, ubytovací 
náklady a veškerý materiál). S sebou: hygienické potřeby, spací pytel, pyžamo, 
oblečení a obuv do budovy a ven. přihlášky nejpozději do 05. 11. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail:  sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

USpÁVÁNÍ STRAŠIDEL
14. 11. začátek v 17:30 hod., předpokládaný konec cca v 19:00 hod.
Zveme všechny děti a rodiče s dětmi na podvečerní akci plnou strašidel a straši-
dýlek, která se na tento večer chystají obsadit celou Jedničku. Děti čeká spousta 
zábavy a drobných úkolů. Akce se uskuteční za každého počasí (v případě deště 
v omezené míře pouze v budově). Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 10 Kč. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

SKLIZEŇ JUNIORFILMU
15. 11. od 16:00 hod. Juniorfilm – soutěž mladých amatérských filmařů z celé 
ČR a Slovenska má dlouhou tradici. V posledních 2 letech výrazným způsobem 
mění svou tvář. Všem, kteří neměli možnost zhlédnout žánrově pestrou paletu 
zajímavých snímků, nabízíme tuto malou „ochutnávku“. Vstupné: 15 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ I.
21. 11. od 17:30 do 19:00 hod. V první lekci se seznámíte s materiálem, pomůc-
kami a základními technikami zpracování, namalujete si hedvábnou šálu. S sebou: 
přezůvky a fén na vlasy. Cena: 220 Kč (zahrnuje hedvábnou šálu 130 cm x 35 cm, po-
užité barvy na hedvábí atd.). přihlášky nejpozději do 12. 11. (zájemci od 12 let).
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

ADVENT V JEDNIČCE
22. 11. od 13:00 do 18:00 hod.
Odpoledne plné předvánoční atmosféry, výtvarných i rukodělných dílen pro 
malé i velké. Na malém adventním trhu bude možnost si zakoupit drobné vá-
noční dárky i občerstvení. V jednotlivých dílnách si vyrobíte např. adventní 
věnce, vánoční aranžmá, ozdoby, přáníčka a dárkové kartičky formou scrap-
bookingu, stáčené svíčky, zdobené perníčky a mnoho dalšího.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ II
28. 11. 2012 od 17:30 do 19:00 hod. 
Ve druhé lekci si vyzkoušíte práci s gutou a namalujete si hedvábný polštář 
nebo kravatu. S sebou: přezůvky a fén na vlasy. Cena: 250 Kč (zahrnuje hedváb-
ný polštář 40 cm x 40 cm nebo kravatu, použitou gutu, barvy na hedvábí atd.).
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

ČERTOVSKÁ NOC 
30. 11. – 01. 12. (pátek od 17:00 – sobota do 10:00 hod.)
Zveme všechny malé „rarachy“ na tradiční „přespávačku“ do Jedničky. Připrave-
na je pro vás nejenom mikulášská nadílka, ale spousta další čertovské zábavy. 
Cena: 140 Kč (v  ceně je zahrnuta večeře, snídaně, ubytovací náklady, nadílka 
a  veškerý materiál). S  sebou: hygienické potřeby, spacák, pyžamo, oblečení 
a obuv do budovy a ven. přihlášky do 26. 11.!
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY: 
GHANA – Ing. Michal Skalka
07. 11. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma 
Je Ghana hrobem bílého muže? Dozvíte se, jak se chodí na slony, co kradou 
babooni, kudy ilegálně do Burkiny a kdo lovil otroky. řeč bude i tom, jak se 
perou muslimové s křesťany a zda se  přenáší malárie kakaovými boby. Všich-
ni příznivci cest a kamarádi kamarádů  jsou vítáni. 

pOHÁDKOTERApIE – KATALÁNSKÉ pOHÁDKY
09. 11. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Tentokrát vám nabízíme několik pohádek ze španělské provenience. Přijďte si 
k nám s dětmi na chvilku zarelaxovat u pohádky.  

TRÉNOVÁNÍ pAMĚTI – Jitka Šmelhausová
12. 11. od 15:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Kolikrát si nemůžeme vzpomenout na  důležité jméno, PIN kreditní karty, 
jméno spolužáka či přítelkyně, které jsme roky nosili v hlavě? Paměť jako by 
vyhlásila stávku a nechce s námi spolupracovat. Bojujte s tím spolu s námi. 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ILUSTRÁTORSKÉ SOUTĚŽE 
12. 11 od 15:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Slavnostní vyhlášení soutěže o originální  ilustraci k básni Josefa Kainara „Žáby 
hrají na piano“ spojené s výstavou děl. 

pRVNÍ pOMOC – Milada Suchardová
14. 11. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny
Víte, jak reagovat při naléhavých zdravotních problémech? Umíte poskytnout 
první pomoc? Jak funguje záchranná služba a přednemocniční zdravotní péče 
ve Dvoře Králové n. L.? Odpovědi vám poskytne paní Milada Suchardová, zá-
chranář ZZS Dvůr Králové nad Labem. Vstupné dobrovolné. 

BESEDA O REIKI – Anna Matějková
28. 11. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny
Reiki je metoda přírodního léčení a osobního růstu. Přijďte se dozvědět více 
o  tajemné energii od  mistra reiki a  pochopit souvislosti lidského jednání. 
Vstupné dobrovolné. 

SETKÁNÍ SE SpISOVATELKOU– Naďa Hamanová
30. 11. od 13:00 hod., přednáškový sálek knihovny
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění o tom, jak se rodí pohádková kníž-
ka z Peckovska. Připraveno je pro vás pásmo pohádek „Po stopách dědečka 
Aloise“ s promítáním fotografií a autorským čtením úryvků pohádek. Vstup-
né dobrovolné. 

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

KALENDÁŘ AKCÍ 
na  Královédvorsku je přehledně zpracován na  webu města 

www.dvurkralove.cz (pravé menu – box kalendář) 
nebo ve žluté rubrice Turistika, volný čas.

PřIPRAVUJEME:

DEN pRO DĚTSKOU KNIHU 
ANEB KNIHOVNA pRO CELOU RODINU
01. 12. 2012 od 9:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.
Prožijte v knihovně Slavoj den plný tvořivých aktivit a výtvarných dílen. Připra-
veno je  divadelní představení pro děti i dospěláky, ochutnávka lidových  ře-
mesel a vánočních tradic, malování na obličej, prodej drobných dárečků a také 
povídání nejen o  knížkách a blížících se Vánocích. 
Připraveno je i  malé vánoční občerstvení v  literární čajovně. Přijďte  strávit 
do knihovny příjemný předvánoční den a  přineste s sebou nějakou vánoční 
ozdobu na náš stromeček. Všichni jste srdečně zváni.

VÁNOČNÍ  SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ pOHÁDKOVÉ LEpORELO
01. 11. – 23. 12.
Vyrobte leporelo s pohádkovou tématikou o rozměrech 9 cm x 9 cm (počet stran 
není omezen) a přineste nám jej do MěK Slavoj. Deset nejzdařilejších dílek bude 
odměněno pěknou knihou. Leporela budou v budoucnu použita jako dárek pro 
nejmenší návštěvníky knihovny. 
Všem „výtvarníkům“ předem děkujeme a těšíme se na vaše výtvory.  

PřIPRAVUJEME:

ADVENTNÍ VÍDEŇ 
02. 12. odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd pozdě večer
Vypravte se s Jedničkou o první adventní neděli do Vídně! Čeká nás návštěva 
radničního parku, ve  kterém probíhá tradiční adventní trh s  minimálně 150 
stánky, prohlídka radnice, historické části města, vánoční vesničky na náměstí 
Marie Terezie a mnoho dalšího. Doprovázet nás bude zkušený průvodce s od-
borným výkladem. Cena 870 Kč dospělí a děti od 12 let, 720 Kč děti. Letáček, 
přihlášku a další podrobnosti najdete na www.ddmdvurkralove.cz.
Bližší informace na na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz
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HC TAMBOR Dvůr Králové n. L. – muži 
 

       Rozpis utkání – první část KLM 2012/13 
 

datum  den, čas  soupeř 
10.10.2012  st 18:00  HC Wikov Hronov 
17.10.2012  st 18:00  HC Opočno 
28.10.2012  ne 17:00  HC Jičín 
04.11.2012  ne 17:00  HC Trutnov 
11.11.2012  ne 17:00  Stadion Nový Bydžov 
18.11.2012  ne 17:00  SK Třebechovice p.O. 
21.11.2012  st 18:00  HC StadionVrchlabí 
28.11.2012  st 18:00  TJ Sp.Nové Město n.M. 
5.12.2012  st 18:00  HC Náchod 
16.12.2012  ne 17:00  HC Čeští Letci N.Paka 
23.12.2012  ne 17:00  Sokol Semechnice 
02.01.2013  st 18:00  HC Jaroměř 
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové n. L.

Vás zve na

projekce dokumentárních filmů z festivalu JEDEN SVĚT

pátek 16. listopadu 2012

ILEGÁLNÍ MÁMA
Příběh tří žen z nejchudší země Evropy, z Moldavska,

které se vydaly hledat práci a štěstí do vyspělých zemí na západě.

pátek 30. listopadu 2012

BĚLORUSKÝ SEN
Prezidentské volby v posledním autoritativním režimu v Evropě
a totalitní praktiky státního aparátu užívané k udržení moci.

pátek 14. prosince 2012

ANNA V PŘEDNÍ LINII
Životní příběh novinářky Anny Politkovské z týdeníku Novaja gazeta,

angažované v nezávislém zpravodajství o konfliktu v Čečensku,
zavražděné 7. října 2006.

Projekce filmů začínají ve 20.00 hodin v sále evangelické fary
na Nám. Odboje (vedle gymnázia)

VSTUP VOLNÝ
Po skončení filmů je možné zůstat a o zhlédnutém diskutovat

Filmy jsou zapůjčeny od společnosti v rámci projektu 

Sportovní klub Shotokan Karate Do 
Dvůr Králové nad Labem 

pořádá 
nábor nových členů 
ve věku od 7 let, 

přičemž horní věková hranice není omezena. 
 
Tréninky probíhají 2x týdně v tělocvičně ZŠ Komenského ve Dvoře Králové: 
‐ v pondělí od 16:30 do 17:30, 
‐ v pátek od 16:00 do 17:00 hodin. 
 
Hlavním trenérem je Petr Kocmánek, nositel mistrovského stupně 4. Dan, 
absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, 
současně působící jako lektor trenérů královéhradeckého a pardubického kraje 
a zkušební komisař Českého svazu karate.  
Dále oddíl disponuje dalšími 8 kvalifikovanými trenéry. 
 
Další informace o činnosti a úspěších oddílu naleznete na našich webových 
stránkách http://karatedo.dknl.net. 
 

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU!
PlEs AbsOlvENTů kRálOvédvORskéhO gyMNáZiA 

se koná v sále Hankova domu ve Dvoře Králové n. L. 
v sobotu 23. února 2013 od 20:00–02:00 hod.

K tanci a poslechu hraje skupina Jari-Kurri-Band.
Vstupné je 200 Kč a něco na tombolu...

Srdečně Vás zve Klub NATURA – organizátor plesu


