
BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH
20. a 21. 11. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Dvě záhadné ženy, Clara a Eleanor hledají útočiště v přímořském městečku. Sa-
motář Noel jim nabídne přístřešek v opuštěném domě jménem Byzance. Mladší 
Eleanor se skamarádí s Frankem a prozradí mu jejich tajemství. Narodily se před 
200 lety a přežívají jen díky přísunu lidské krve. Když začnou v městečku za zá-
hadných okolností umírat lidé, jejich tajemství se začne šířit a temná minulost je 
pomalu dohání. Režie: N. Jordan. Hrají: G. Arterton, S. Ronan, S. Riley ad.
Upíří romance, USA, VB a Irsko, 2012. Délka filmu: 118 min. Vstupné: 100 Kč.

KŘÍDLA VÁNOC
23. a 24. 11. od 19:00 hod., přístupno od 12 let
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu 
příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Každý z nich má své touhy a sny a právě 
Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! 
Režie: K. Babinská. Hrají: R. Krajčo, V. Kerekes, D. Novotný, ad.
Drama, komedie, ČR, 2013. Délka filmu: 110 min. Vstupné: 140 Kč.

MATURITA
27. 11. od 17:30 a 28. 11. od 19:00., přístupno od 15 let
Nadšenec pro elektroniku a počítače Martin se vsadí s kamarády, že se na-
bourá do ministerského serveru a stáhne zadání maturitních otázek. A pro-
tože často není zcela v  realitě, vsadí se evidentně dřív, než domyslí, jak to 
chce udělat. Režie: T. Houška. Hrají: T. Polák, M. Doubravová, K. Krausová ad.
Komedie, ČR 2013.  Délka filmu: 90 min. Vstupné: 90 Kč. 

INSIDIOUS 2
30. 11. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
V roce 1986 trápí malého Joshe vidiny podivné staré ženy. Jeho matka přivolá 
na pomoc experty na paranormální jevy Carla a Elise. Elise chlapce zhypnotizuje 
a zjistí pozoruhodnou vlastnost, kterou se ale kdosi pokouší zneužít...
Režie: J. Wan. Hrají: P. Wilson, R. Byrne, L. Shaye ad.
Horor, USA, 2013.  Délka filmu: 108 min. Vstupné: 100 Kč.
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K I N O  S V Ě T
PLÁN ÚTĚKU
2. a 3. 11. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Ray je útěkář na objednávku, expert na infrastrukturu vězeňských zařízení. Emil 
si odpykává trest za kyberterorismus. Do supermoderního vězení, kterému šé-
fuje sadistický ředitel, se ale dostal každý z nich sám. O útěk se však pokusí spolu. 
Režie: M. Håfström. Hrají: S. Stallone, A. Schwarzenegger, J. Cavizel ad.
Akční, thriller, USA, 2013. Délka filmu: 115 min. Vstupné: 100 Kč.

U KONCE SVĚTA
6. a 7. 11. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Kamarádství na život a na smrt, nakažlivý humor, nadměrná spotřeba alko-
holu, problematičtí hrdinové, pěstní výměny názorů a  nečekaně výbušná 
překvapení. Hrdinové této komedie vás zvou na film, jenž se jmenuje podle 
hospody s poměrně zlověstným názvem – U Konce světa.
Režie: E. Wrigh. Hrají: S. Pegg, N. Frost, R. Pike, ad.
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 109 min. Vstupné: 100 Kč.

PTAČÍ ÚLET
9. a 10. 11. od 16:30 hod., mluveno česky
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit 
čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout 
vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního 
stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Ptačí úlet je plný dobrodružství, zábavy, 
dojemné lásky, loajality a odvahy. Režie: J. Hayward.
Animovaná, rodinná komedie, USA, 2013. Délka filmu: 85 min. Vstupné: 100 Kč.

ZMIZENÍ
9. a 10. 11. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Silné téma, film plný zvratů a životní herecké výkony poskládaly dohromady 
thriller o pátrání po dvou zmizelých děvčatech. Keller Dover čelí asi nejhorší 
noční můře každého rodiče, jeho šestiletá dcera Anna a její kamarádka Joy 
jednoho večera na díkuvzdání zmizí. Jejich hledání nebere konce, hodiny se 
vlečnou a dívky jsou stále pohřešovány.
Režie: D. Villeneuve, hrají: H. Jackman,  J. Gyllenhaal, M. Bello ad.
Drama, krimi, thriller, USA, 2013. Délka filmu: 150 min. Vstupné: 100 Kč.

BATTLE OF THE YEAR / 3D ve středu
13. 11. od 17:30 hod. a 14. 11. od 19:00 hod., české titulky
Battle of the Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiáda. Na tom-
to turnaji se každý rok potkají ti nejlepší z nejlepších, ovšem žádná americká 
skupina nevyhrála už patnáct let. Proto se losangeleský hiphopový magnát 
a bývalý b-boy rozhodne, že je na čase vrátit USA na vrchol a najme kdysi 
schopného trenéra, aby sestavil hvězdný tým. 
Režie: B. Lee, hrají: J. Holloway, L. Alonso, J. Peck, ad.
Hudební, taneční USA 2013. Délka filmu 109 min. 
Vstupné: 2D: 120 Kč, děti do 15 let: 100 Kč; 3D: 155 Kč, děti do 15 let:135 Kč.

HUSITI
16. a 17. 11. od 16:30 hod., mluveno česky
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží na-
mluvit učebnice dějepisu? Animovaná komedie hravě boří mýty o  husitské éře, 
když na piedestal historie místo kazatele a vojevůdce staví dva neskutečné pople-
ty, kteří se proti své vůli stali hrdiny své doby. Jen to nikdo neví. Režie: P. Koutský. 
Animovaná komedie, ČR, 2013. Délka filmu: 85 min. Vstupné: 120 Kč.

THOR: TEMNÝ SVĚT / 3D v sobotu
16. 11. od 18:30 hod. a 17. 11. od 19:00 hod., mluveno česky, přístupno od 12 let
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers 
usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář moc-
nému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor 
vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane, avšak události 
jej přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo.
Režie: A. Taylor, hrají: Ch. Hemsworth, N. Portman, T. Hiddleston ad.
Akční, dobrodružný, USA, 2013. Délka filmu: 111 min. 
Vstupné: 2D: 130 Kč, děti do 15 let: 105 Kč; 3D: 165 Kč, děti do 15 let:140 Kč.
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Rezervace:  www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403, 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz.

K I N O  –  F I L M O V Ý  K L U B
SNOW FILM FEST 2013
5. 11. od 17:00 hod.
Celovečerní pásmo špičkových filmů o  extrémním lyžování, zimním lezení, 
snowboardingu, snow-kittingu a dalších zimních radovánkách. Tento festival 
je bratrský festival Expediční kamery. Vstupné: 100 Kč.

KOMORNÍK
12. 11. od  19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let 
Příběh Cecila Gainese, černocha, který pracoval jako sluha v Bílém domě a ob-
sluhoval osm prezidentů mezi roky 1952 až 1986. Byl při tom, když se tvořily dě-
jiny USA, od války ve Vietnamu a hnutí za občanská práva až po atentát na Mar-
tina Luthera Kinga a Johna F. Kennedyho. 
Režie: L. Daniels. Hrají: F. Whitaker, O. Winfrey, J. Cusack ad. 
Životopisný, USA, 2013. Délka filmu: 132 min. Vstupné: 110 Kč.

NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE
19. 11. od  19:00 hod.
Film, který začíná jako drama, ale končí jako melodrama. Luisa i Erika jsou pro-
totypy mladých dívek, které se vrhají do vztahu se „špatnými“ muži a ze všech 
selhání viní jen sebe. A to je zapotřebí změnit. Obě dvě musejí dozrát a začít 
znovu žít. Možná i spolu.
Režie: I. Vojnár. Hrají: B. Kohoutová, A. Pažoutová, I. Vojnár ad.
Drama, ČR 2013. Délka filmu: 105 min. Vstupné: 90 Kč.

METALLICA: THROUGH THE NEVER
26. 11. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Tento jedinečný projekt v sobě spojuje filmový příběh a velkolepé živé záběry 
z koncertu. Režie: N. Antal. Hrají: D. DeHaan, J. Hetfield, L. Ulrich ad.
Hudební, akční USA 2013. Délka filmu: 92 min. Vstupné: 150 Kč.
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H A N K Ů V  D Ů M
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. Více na www.hankuv-dum.cz.

 ANGLIČTINA PRO NEjMENšÍ každou  středu od 10:00 do 11:00 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.

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

Pod vedením lektorky Míši Pavelkové se budou děti interaktivně dozvídat zá-
kladní slovíčka angličtiny. Cena jedné hodiny je 50 Kč, je možné zakoupit per-
manentku 11 lekcí za 500 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.
* Informace o dalších programech pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku na-
leznete na: www.mc-zirafa.cz v sekci Speciální pedagog v MC.

M C  Ž I R A FA

Sejdeme se před hlavní pokladnou v 9:00 a prohlédneme si dýněmi krásně vy-
zdobenou zoo. Vstupné bude pouze 20 Kč dospělí, děti do 2 let zdarma.

Laktační poradkyně, pedagožka, matka 4 dětí Mgr. Jana Bartoňová se s vámi 
podělí o zkušenosti na téma: „Dítě a úmrtí v rodině“ (jak vysvětlit, že už tady 
někdo není). Vstup 30 Kč, hlídání dětí zajištěno. Rezervace nutná.

ŽIRAFČINA PORADNA   středa 6. 11. 2013 od 10:00 do 12:00 hod.

NÁVšTĚVA  ZOO pátek 1. 11. 2013 od 9:00 hod.

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

* Aktivity v rámci projektu Podpora rodiny v MC Žirafa jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

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

Přednáška MUDr. Řehůřkové Naděždy, která vás zasvětí do homeopatie – 200 let 
staré terapeutické metody. Vstupné 30 Kč, hlídání děti zajištěno. Rezervace nutná.

HOMEOPATIE V ŽIRAFCE *     čtvrtek 7. 11. 2013 od 10:00 do 11:00 hod

DEKAMERON
5. 11. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Nadčasové vztahové drama na  motivy historického bestselleru Giovanniho 
Boccacia. Hrají: Andrea Kerestešová, Jarek Hylebrant a další. Představení pro 
studenty středních škol. Vstupné: 60 Kč.

SLAVNOST VE VERSAILLES / 411. KONCERT KPH
12. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Francouzské baroko a  renesance. Jana Kvapil – zobcové flétny, Jan Čižmář – 
loutny. Vstupné: 130 Kč.

KOULE / HRA V PŘEPLATNÉM
14. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která se stala nejstahovanějším  
pamlskem na  internetu a  v  anketě posluchačů rozhlasu hrou roku. Účinkují  
herci Klicperova divadla Hradec Králové, v hlavní roli Pavla Tomicová. 
Vstupné: 290, 270, 250 Kč.

ALjAšKA – POBŘEŽÍ PACIFIKU. 
19. 11. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Leoš Šimánek uvádí velkolepou panoramatickou live–diashow.
Vstupné: 170 Kč.

O MEDVĚDU ONDŘEjOVI / DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK 
24. 11 od 10:00 hod., sál Hankova domu
Klasickou lidovou pohádku ve  výpravném divadelním představení zahrají  
herci Divadelní společnosti Julie Jurištové. Vstupné: 100 Kč.

SWINGOVÉ VÁNOČNÍ HODY
27. 11. od 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu
Jedná se o  dvojí zcela netradiční propojení. Spojení českých vánočních 
koled a  swingové hudby, stejně jako spolupráce big bandu a  dětského 
sboru není všední záležitostí. Účinkují: CARMINA – dětský pěvecký sbor 
z  Rychnova nad Kněžnou a  MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND ZUŠ Týniště n. O.  
Koncert pro I. stupeň ZŠ. Vstupné: 50 Kč. 

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
28. 11 od 19:00 hod., sál Hankova domu
Koncert legendy českého popu. Vstupné: 360, 340, 320 Kč.

Pojďte s námi pustit pár draků a unavit naše rozdováděná dítka trochou po-
hybu. Sejdeme se u žirafky a půjdeme na Hrubá Luka. Draky s sebou!

DRAKIÁDA S ŽIRAFKOU                                   středa 13. 11. 2013 od 16:00 hod.

Praktické pomůcky ze speciální pedagogiky, motivační rozhovory pro zvýšení 
zájmu o školu, jak vést děti k přípravě, učení hrou. Přednáška Mgr. J. Haškové.

BESEDA SE SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM ** úterý 19. 11. 2013 od 17:00 hod.

DŘEVO, DŘÍVKO, DŘEVÍČKO
14. 10. – 24. 11. 2013, výstavní sál v budově špýcharu 
Zveme vás na další zajímavou interaktivní výstavu připravenou ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Touto výstavou chceme před-
stavit dřevo v jeho různých podobách. Dřevo je živý organismus, který vyrostl 
a má svoji krásnou typickou strukturu. Dá se snadno opracovat, kresba leto-
kruhů a široká škála zbarvení dávají dřevěným výrobkům zvláštní půvab. Dře-
vo je surovinou třetího tisíciletí, stejně jako výrobky ze dřeva. Ekologicky je ne-
závadné, pro zdraví prospěšné, trvale obnovitelné. Je to univerzální surovina, 
z níž jde vyrobit prakticky cokoliv. V rámci projektu je pro děti i dospělé opět 
připravena řada zajímavých úkolů např. hoblování a  řezání dřeva, nebudou 
chybět ani pracovní listy.
Vstupné jednotné: 40 Kč, rodinné vstupné: 130 Kč, 
skupiny od 5 osob vstupné: 35 Kč/os.

MAŠKARNÍ PLES – ŠIBŘINKY
sobota 16. 11. 2013 od 20:00 hod., Zábavní centrum Zálabí Dvůr králové n. L.
Hraje DYNAMIC OPOČNO, vstupné: 190 Kč, rezervace vstupenek na  tel.:  
499 623 800 nebo info@muzeumdk.cz.

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEjMENšÍ V PODÁNÍ 
DIVADÉLKA ZVONEČEK / vstupné: dobrovolné

POTOPENÝ ZVON
neděle 10. 11. 2013 od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 

PRINCEZNA SVĚTLUŠKA
neděle 24. 11. 2013 od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu

1. prosince  Rozsvícení vánočního stromu na náměstí TGM
11. prosince SHIRLEY VALENTINE – v hlavní roli: Simona Stašová
13. prosince KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE – tradiční vánoční trhy
16. prosince Dvanáct rozhněvaných mužů – hra v předplatném 

PŘIPRAVUJEME:

Přijďte se podívat na divadelní představení, budeme mít soubor různých pohá-
dek. Vstup 30 Kč.

DIVADELNÍ ODPOLEDNE       pondělí 25. 11. 2013 od 17:00 do 18:00 hod.

Přijďte se naučit, jak komunikovat pomocí znaků se svými batolaty. Cena 
od 499 Kč včetně materiálů. Hlídání dětí po předchozí domluvě zajištěno.

PROGRAM BABY SIGNS         čtvrtek 28. 11. 2013 od 9:30 do 11:30 hod.
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ZUš  R .  A .  DVO R S K É H O

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A
Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové n. L.; 
www. slavoj. cz, e-mail: knihovna@ slavoj.cz,
tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153.

GOLD RUSH – Radko Chadima

Den pOezie

TRénOvání paměTi – Jitka Šmelhausová

pOHáDkOTeRapie – Podzimní Pohádky

SeTkání na póLU cHLaDU – Václav Sůra 

TibeTSké míSy – Rostislav Řezníček

D D M  j E D N I Č K A
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

BAZAR PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ A SPOR-
TOVNÍCH POTŘEB /6.–8. 11. 2013 (prostory DDM Jednička)
příjem věcí 6. 11., prodej 7. 11. a vracení 8. 11., vždy 7:30-17:00 hod.
Můžete přinést podzimní a zimní oblečení a obuv všech velikostí - pro děti i pro 
dospělé. Dále kola všech velikostí, vybavení k zimním sportům. 
Bližší informace u p. Kudrnovské.

I. PODZIMNÍ VÝSTUP NA ZVIČINU / 9. 11. 2013 
start od 9:00 do 10:30 hod. u nádraží v Bílé Třemešné, cíl na vrcholu Zvičiny
Děti i dospělé čeká výstup po turistické značce na nejvyšší vrchol Podkrkonoší 
doplněný o  drobné úkoly a  otázky. Zájemci se smyslem pro humor se mohou 
na start dostavit v převleku za „hastroše, tuláky a strašidla v podzimních barvách“ 
– dle vlastní fantazie. Akce se koná jen za dobrého počasí. Část trasy je nevhodná 
pro malé děti a kočárky! Startovné: 20 Kč, účastníci v převlečení 15 Kč. 
Bližší informace u p. Jiřičky.

ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ / 11. 11. 2013 
otevřeno 8:30–12:30, 13:30–15:30 hodin
Výstavka pořádaná při příležitosti Dne veteránů připomíná hrdinství českoslo-
venských letců za druhé světové války. Přijďte si připomenout muže, kteří se stali 
symboly odporu a hrdinství a kterým je jejich země stále ještě mnoho dlužná. Vý-
stavka nabídne přehledy čs. letců a jejich úspěchů, obrazové dokumenty, modely 
letadel. Vstupné: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč. Bližší informace u p. Jiřičky.

USPÁVÁNÍ STRAšIDEL / 13. 11. 2013 
začátek 17.30–18.00 hod. u DDM Jednička, vstupné dobrovolné
Zveme všechny děti a rodiče s dětmi na podvečerní akci plnou strašidel a stra-
šidýlek. Děti čeká cesta po strašidelných stanovištích a plnění drobných úkolů. 
Společné uspávání všech strašidel je plánováno na cca 19. hod. Děti mohou přijít 
ve strašidelných kostýmech (není podmínkou). Bližší informace u p. Černotové.

PODZIMNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OšACENÍ 
11.–15. 11. 2013 v DDM Jednička od 8:00 do 17:00 hod.
Určitě máte doma ošacení a jiné věci, které jsou ještě zachovalé a mohly by ně-
komu posloužit. Můžete je přinést do humanitární sbírky, kterou pořádáme pro 
Diakonii Broumov. Nosit můžete především podzimní a zimní oblečení všech ve-
likostí, lůžkoviny, ručníky, utěrky, zbytky látek, závěsy, záclony, deky, spací pytle 
péřové přikrývky. Vše prosím zavažte do krabic nebo igelitových pytlů.
Bližší informace u p. Kudrnovské.

VÝPRAVA ZA OBRY / 22.–23. 11. 2013
sraz v pátek v 17:45 hod. u DDM, ukončení v sobotu v 15:45 u DDM
Výlet do nedalekého městečka Hostinného. Tam na vás čeká nejen noční putová-
ní městem, při kterém se dozvíte mnoho zajímavostí z jeho historie, jak to vlastně 
bylo s těmi obry, kteří se usídlili na radniční věži, ale i noční prohlídka expozice 
městského muzea, dobrodružství při stezce odvahy a sportovní soutěže. Výlet je 
určen pro děti od 7 let. S sebou spací pytel, večeři z vlastních zásob, pohodlnou 
obuv a oblečení odpovídající počasí a sportovním aktivitám. Cena: 280 Kč.
Přihlášky a platby nejpozději do 18. 11. 2013. Bližší informace u p. Kudrnovské.

ADVENT V jEDNIČCE / 28. 11. 2013 od 15:30 do 18:00 hod. 
Zveme vás na tradiční akci pořádanou u příležitosti blížícího se adventu a Vánoc. 
V připravených dílnách si na své přijdou příznivci netradičních i klasických vánoč-
ních ozdob a dekorací, chybět nebude ani sladká vánoční kuchyně. V dílnách se 
zabaví nejen děti všeho věku, ale i maminky, babičky a další dospěláci. Vstupné 
na akci je jednotné 35 Kč na osobu. (materiál bude možné zakoupit na místě). Bliž-
ší informace u p. Hanušové.

ČERTOVSKÁ NOC / od pátku 29.11. 17:30 hod. do soboty 30.11.10:00 hod.
Zveme všechny malé „rarachy“ na tradiční „přespávačku“ do Jedničky. Připravena 
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 bu-
dovy a ven. Přihlášky nejpozději do 22. 11. 2013. Bližší informace u p. Černotové.

PRAHA NEZNÁMÁ - akce z cyklu Rodinné výpravy / 30. 11. 2013
Výlet navazuje na úspěšné akce předchozích let pořádané pod názvy Praha ro-
mantická a Praha tajemná. V našem hlavním městě se vydáme do méně známých 
koutů historické části, např. na Nový svět. Chybět ale nebude ani návštěva tradiční 
výstavy betlémů v podzemí Betlémské kaple – tentokrát má název Pohádkové 
Vánoce v betlémské kapli. Bližší informace u p. Jiřičky.

1. 11.–29. 11. Výstava v galerii Otto Gutfreunda „PŘÍLIŠ MNOHO LÁSKY“ 
 Obrazy a objekty  Jiřího Votruby. Otevřeno 10:00–17:00 hod.
28. 11. Od 18:00 hod. se uskuteční školní koncert v sále školy
30. 11.  žáci pod vedením p. uč. Tomáše Valtery zahrají při rozsvícení vánoč 
 ního stromu ve Velkém Vřešťově.
2. 12. V  Hankově domě vystoupí pěvecký sbor pí.  uč. Jany Machkové 
 Carpe diem v programu Pavla Nováka
 V  18:00 hod. proběhne třídní koncert v  sále školy pod vedením  
 pí. uč. Jany Kovářové
8. 12. V  16:00 hod. se v  kostele sv. Jana Křtitele uskuteční Adventní 
 koncert žáků ZUŠ spojený s  výstavkou prací žáků výtvarného  
 oboru ZUŠ

PŘIPRAVUJEME:
3. 12. od 17:00 hod. Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Oldřich z 
Chlumu – historický román a skutečnost. Vstupné 30 Kč.

Město Dvůr Králové n. L., DDM Jednička a Hankův dům 
zvou v neděli 1. prosince všechny děti i dospěláky 

na čertovskou nadílku spojenou 
s ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí TGM. 

V aule SŠIS bude od 15:00 do 16:30 hod. připraven program plný 
„ČERTOVIN“ s diskotékou a soutěžemi. V doprovodu andělů 

přijde Mikuláš, který přinese sladkou nadílku. 
Vstupné pro děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. 

Poté čeká všechny ČERTOVSKÁ STEZKA, 
která povede až na náměstí TGM k vánočnímu stromu, který 

společně všichni slavnostně v 17:30 hod. rozsvítíme. 



LISTOPAD 2013
w w w . d v u r k r a l o v e . c z

KRÁLOVÉDVORSKÉ
KdeCo

strana 4


