
landerové, která se po roce stráveném v zahraničí vrátila zpět do Švédska. Poli-
cie sice zahajuje celostátní pátrání po vražedkyni, ale novinář Mikael je přesvěd-
čen o její nevině.
Režie: D. Alfredson, hrají: M. Nyqvist, N. Rapace, L. Endre, ad.
Krimi, thriller, Švédsko 2009. Mládeži přístupno od 15 let. 

Délka fi lmu 129 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

TRON LEGACY 
16.2. (středa) 19.00 hod., 17.2. (čtvrtek) 19.00 hod.

Pokračování fi lmu 
TRON z roku 1982, 
ve kterém se Kevin 
Flynn dostal do vir-
tuálního světa, kde 
musel zničit nebez-
pečný program. V 
tomto snímku jde 
však o Kevinova 

syna Sama, který se dostane do podobné situace jako kdysi jeho otec. Sam je 
sedmadvacetiletý rebel, pronásledován tajuplným zmizením svého otce. Když 
po něm začne pátrat, ocitne se v digitálním světě, ve kterém je otec již dvacet let 
uvězněn. Spolu s odvážnou bojovnicí a otcem se vydává zpět do reality, kdy za-
žije smrtelně nebezpečnou pouť po vizuálně úchvatném digitálním světě.
Režie: J. Kosinski, hrají: J. Bridges, G. Hedlund, O. Wilde, ad.
Dobrodružný, sci - fi , USA 2010. Mládeži přístupno. 
Délka fi lmu 126 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ 
19.2. (sobota) 19.00 hod., 20.2. (neděle) 19.00 hod. 

Snímek vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře, hořkým humorem ilu-
struje, jak lehké je pro naše iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i 
stres vykolejí z normálního života nejen manželský pár Alfi eho a Helenu, ale i je-
jich dceru Sally a manžela Roye. 
Režie: W. Allen, hrají: A. Hopkins, A. Banderas, N. Watts, ad.
Romantická komedie, USA a Španělsko 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 

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

FOTŘI JSOU LOTŘI 
23.2. (středa) 19.00 hod., 24.2. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Nejhorší věcí v životě Grega Jebala je jeho tchán Jack. Na to si už za tu dobu, co 
žije s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb, stačil zvyknout. Teď se ale 
schyluje k velkému třesku! Greg už konečně chce svému tchánovi Jackovi doká-
zat, že je hlavou rodinného klanu, a v dusné atmosféře oslav pátých narozenin 
svých dvojčat použije různé prostředky, které vytvoří řetězec katastrofálně ko-
mických situací, jež jeho už tak podlomenou autoritu rozhodně neposílí.
Režie: P. Weitz, hrají: B. Stiller, T. Polo, R. De Niro, J. Alba, H. Keitel, ad.
Komedie, USA 2010. Mládeži přístupno. 

Délka fi lmu 100 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

HON NA ČARODĚJNICE 
26.2. (sobota) 19.00 hod., 27.2. (neděle) 19.00 hod. 

Příběh hrdinného křižáka Behmana a jeho přítele Felsona. Po desetiletích se vra-
cejí z boje do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morovou epidemií. Církev-
ní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je odpovědná dívka obviněná z 
čarodějnictví, kterou mají oba rytíři dopravit do odlehlého opatství, kde má být 
dívka podrobena rituálu vymítání ďábla. Vydávají se tedy na strastiplnou ces-
tu, která je nejen zkouškou jejich sil a kuráže, ale během níž odhalí dívčino tem-
né tajemství.
Režie: D. Sena, hrají: N. Cage, R. Perlman, C. Foy, ad.
Dobrodružný, thriller, fantasy, drama, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let.

Délka fi lmu 98 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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OBČANSKÝ PRŮKAZ 
2.2. (středa) 19.00 hod., 3.2. (čtvrtek) 19.00 hod.

Osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů - od okamžiku, 
kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti 
snaží uniknout vojně. Příběh o tom zvláštním životním období, kdy dětství pře-
chází pozvolna v dospělost, kdy tato cesta vede v každé době skrz bourání kon-
formismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání se-
beúcty – tehdy stejně jako dnes.
Režie: O. Trojan, hrají: M. Vrba, J. Šárka, A. Geislerová, ad.
Tragikomedie, ČR 2010. Mládeži přístupno. 
Délka fi lmu 137 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

TŘI MAPY KRAJE F. A. ŠPORKA 
3.2. (čtvrtek) 10.00 hod. 

Projektový fi lm studentů 2. A a 4. C - Gymnázia Dvůr Králové n. L. 

RED 
5.2. (sobota) 19.00 hod., 6.2. (neděle) 19.00 hod.

Vysloužilý agent Frank Moses skončil se zabíjením a odstěhoval se na venkov. 
Idylka ale končí v okamžiku, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. 
Frank tedy dá dohromady svůj starý tým a společně s pomocí dalších agentů si 
hodlá s novým vedením všechno vyříkat. Jakou mají důchodci šanci proti mla-
dým a špičkově vycvičeným nepřátelům? 
Režie: R. Schwentke, hrají: B. Willis, M. Freeman, M. L. Parker, ad.
Akční komedie, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let.

Délka fi lmu 115 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

JÁ, PADOUCH 
6.2. (neděle) 17.00 hod. 

V předměstské čtvr-
ti, obklopen bílými 
dřevěnými ploty a 
kvetoucími růžemi, 
stojí černý dům se 
zvadlým trávníkem. 
Neznámá všem sou-
sedům se ukrývá 
hluboko pod tímto 

domem. Jde o obrovskou skrýš s největším zloduchem Gruem, oklopeným ar-
mádou nezbedných přisluhovačů, připravujících se na největší loupež v histo-
rii světa.
Režie: P. Coffi  n a Ch. Renaud.
Animovaná komedie, USA 2010. Mládeži přístupno - mluveno česky.

Délka fi lmu 95 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

ZÁMĚNA 
9.2. (středa) 19.00 hod., 10.2. (čtvrtek) 19.00 hod. 

Kassie je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru, dobrého 
(byť poněkud neurotického a hypochondrického) kamaráda a sem tam nějakou 
známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se Kassie rozhodne mít 
dítě - a to bez muže, jen s drobnou pomocí dárce spermatu. To se však nelibí je-
jímu kamarádovi Wallymu , který udělá záměnu. 
Režie: J. Gordon a W. Speck, hrají: J. Aniston, J. Bateman, J. Goldblum, ad.
Komedie, USA 2010. Mládeži přístupno. 
Délka fi lmu 101 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM 
12.2. (sobota) 19.00 hod., 13.2. (neděle) 19.00 hod. 

Novinář spolupracující s časopisem Milénium a jeho partnerka jsou zavraždě-
ni krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci a obchodu 
s bílým masem. Na zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Lisbeth Sa-

www.dvurkralove.cz
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PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT 
1.2. (úterý) 19.00 hod.

Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Po-
kouší se pochopit význam snů, přičemž si nakonec musí zvolit mezi nimi a rea-
litou. Snímek byl uveden na 67. ročníku mezinárodního festivalu v Benátkách a 
doprovázely jej dlouhotrvající ovace festivalového publika.
Režie: J. Švankmajer, hrají: V. Helšus, K. Issová, Z. Kronerová, ad.
Psychoanalytická komedie, ČR 2010. Mládeži přístupno od 12 let.

Délka fi lmu 105 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

DOMŮ NA VÁNOCE 
8.2. (úterý) 19.00 hod. 

Je Štědrý večer a několik obyvatel zasněženého norského městečka se připra-
vuje na důležitý okamžik v roce. Milenka připravuje romantickou atmosféru 
pro svého ženatého milence; opuštěný manžel se převleče za Santa Clause, aby 
mohl strávit chvíli se svými dětmi, zatímco jiný muž upřednostní práci před spo-
lečným večerem se ženou. Štědrý večer spojuje osudy místních obyvatel, kteří 
sní o lásce, domově a prožívají slavnostní okamžik po svém, ale ne vždy tak, jak 
by sami chtěli.
Režie: B. Hamer, hrají: T. F. Aurvag, N. Andersen - Borud, R. Sorensen, ad.
Tragikomedie, Norsko, Německo a Švédsko 2010. Mládeži přístupno od 12 let.

Délka fi lmu 85 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

SUBMARINO 
15.2. (úterý) 19.00 hod. 

Nick a jeho mlad-
ší bratr se protlou-
kají životem pozna-
menaní nešťastnou 
událostí v dětství. 
Nick se právě vrátil 
z vězení a zdá se, že 
kromě pití piva a ob-
časné návštěvy posi-

lovny není nic, co by ho zvlášť zajímalo. Jeho mladší bratr pečuje po smrti své 
ženy o malého syna, před nímž však skrývá tajemství, které dítě odhalí až smut-
ně snadno. Oba bratři se setkají na matčině pohřbu, kdy se životy všech zúčast-
něných náhle propojí. 
Režie: T. Vinterberg, hrají: J. Cedergren, P. Plaugborg, P. Schumann, ad.
Drama, Dánsko 2010. Mládeži přístupno od 12 let. 
Délka fi lmu 110 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

NESVATBOV 
22.2. (úterý) 19.00 hod. 

Slovenská vesnice Zemplínské Hámre pomalu, ale jistě vymírá. Její starosta, ge-
nerál ve výslužbě, se ale nechce vzdát a ke svému boji s třicátnickou samotou 
používá různě účinné prostředky: za každé nově narozené dítě nabízí odměnu 
nebo místním rozhlasem nabádá k plození dětí. Nakonec však uspořádá sezna-
movací večírek pro „nezavrabčené“.
Režie: E. Hníková.
Dokument, ČR a Slovensko 2010. Mládeži přístupno.

Délka fi lmu 72 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

X. PLES ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
5.2. (sobota) 20.00 hod. 

Hraje hudební skupina Jari – Kurri - Band.

FATÁLNÍ BRATŘI  Hra v předplatném

Antonín Procházka 
6.2. (neděle) 19.30 hod.

Hra o štěstí, které je relativní, a co všechno se může stát s člověkem, když bere 
prognózy hvězd vážně. Bravurně rozehrané dialogy a situační komika, rozpusti-
lá nadsázka a neuvěřitelné paradoxy.
Hrají: Josef Carda, Viktor Limr, Simona Postlerová, Oldřich Vlach. 

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY 
12.2. (sobota) 20.00 hod. 

Hraje EGO RETRO MUSIC Hořice.

KŮZLÁTKA A VLK 
Divadelní čtyřlístek

13.2. (neděle) 10.00 hod. 

Známý příběh o vlkovi a kůzlatech v muzikálové podobě připravilo pro nejmenší 
DIVADLO ŠPILBERG Brno. Další pohádka z cyklu“ Pojďte s dětmi do divadla“.

FAUST A MARKÉTKA  Hra v předplatném

Johann Wolfgang Goethe 

17.2. (čtvrtek) 10.00 a 19.30 hod. 

„...tomu se rovnej, koho chápat stačíš…“
Jednu z nejlepších her v dějinách dramatu uvádí Městské divadlo MLADÁ BO-

LESLAV.

V. REPREZENTAČNÍ PLES SŠIS 
18.2. (pátek) 20.00 hod.

Hudba - skupina Allegro Jičín, host večera – Petr Rezek, bohatá tombola, raut...

VII. PLES JUTAŘŮ 
19.2. (sobota) 20.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje Čvajmajs. 

DUO TERES  390. koncert KPH

22.2. (úterý) 19.00 hod. 

Koncert mladých umělců. Lucie Kopsová – housle, Tomáš Honěk - kytara

VZNIK A VÝVOJ POPULÁRNÍ HUDBY II
24.2. (čtvrtek) 8.30 a 10.00 hod. 

Ukázky české i světové populární hudby od 60. let po současnost v podání Mgr. 
Pavla Urbana a Pavla Urbana jr. Pořad pro základní školy.

ČERVENÁ KARKULKA 
Loutková scéna Klíček

27.2. (neděle) 10.00 hod.

V E Ř E J N É  B R US LE N Í
Z I M N Í  S TAD I O N

SEIFERTOVA 2936,54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

ÚNOR 2011
Pátek  4. 2.2011  14,00 - 15,30 hod.

Sobota  5. 2.2011  14,30 - 16,00 hod.

Neděle  6. 2.2011  14,00 - 15,30 hod. 

Sobota  12. 2.2011  14,00 - 15,30 hod.

Neděle  13. 2.2011  14,00 - 15,30 hod. 

Sobota  19. 2.2011  14,00 - 15,30 hod.

Neděle  20. 2.2011  14,00 - 15,30 hod.

Sobota  26. 2.2011  14,00 - 15,30 hod.

Neděle  27. 2.2011  14,00 - 15,30 hod.

PŘIPRAVUJEME

6. března SLUHA DVOU PÁNŮ - hra v předplatném

14. března ZÁPIS DO TANEČNÍCH

22. a 24. března DNY R.A. DVORSKÉHO

17. ročník swingového a jazzového festivalu - Originální pražský synkopický or-
chestr, Jiří Stivín ….

VOLEJBAL

5.2. 2011 - Tělocvična na nábřeží Jiřího Wolkera 137

TJ Dvůr Králové - Jičín / 10:00 první zápas, 13:00 druhý zápas. 

12.2. 2011 - Tělocvična na nábřeží Jiřího Wolkera 137 

TJ DK- TJ Baník Vamberk / 10:00 první zápas, 13:00 druhý zápas.

5.3.2011 - Tělocvična na nábřeží Jiřího Wolkera 137

DK- TJ Slavia Hradec Králové B / 10:00 první zápas, 13:00 druhý zápas.
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JAK SE OBLÉKAJÍ POHÁDKY
28.1. – 27.3. 2011

Výstavní sál Špýcharu

Zveme Vás na výstavu více než 50 let starých návr-
hů a kostýmů z pohádky „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ a „Pekařův císař a 
Císařův pekař“. Návrhy pochází z dílny architekta Vladimíra Synka. Kostýmy zapůj-
čí Barrandov Studio, a.s., Praha. V expozici bude možné vidět např. myší kožíšek 
nebo troje šaty na přání pro princeznu Ladu. Součástí výstavy bude také pohád-
ková kostymérna.
Vstupné: dospělí: 60 Kč / děti, studenti, důchodci: 40 Kč

Otevřeno:  út-pá 9-12 / 13-16 hod.
  so-ne  13-17 hod.

NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
6.2. (neděle) od 16.00 hod. 

Přednáškový sál Špýcharu 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.
Vstupné: dobrovolné

KREJČÍ NITKA
12.2. (sobota) od 15.00 hod.

Přednáškový sál Špýcharu 

Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

KAŠPÁRKOVO POMETLO ZAMETLO
20.2. (neděle) od 16.00 hod. 

Přednáškový sál Špýcharu 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.
Vstupné: dobrovolné

ANKETA SUK 2010
1. 2. - 11. 3.

19. ročník ankety dětí, knihovníků a učitelů o nejoblí-

benější dětskou knihu vydanou v roce 2010. Anketní líst-
ky jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení pro děti. Přízniv-
ci internetu mohou využít možnosti vyplnění lístku na na-
šich stránkách www.slavoj.cz, kde se nachází také bližší informace o této anketě. 
Všechny lístky odevzdané do dětského oddělení knihovny do 11. března 2011 bu-
dou slosovány. Tři výherci obdrží tričko Městské knihovny Slavoj a autoři pěti an-
ketních lístků budou mít možnost zúčastnit se ve středu 13. dubna 2011 slavnost-
ního vyhlášení výsledků ankety v Památníku národního písemnictví v Praze. Po-
drobnosti o anketě naleznete také na stránkách knihovny www.slavoj.cz.

OCHRAŇ SE, KDO MŮŽEŠ!
1. 2. - 15. 4.

Výtvarnou soutěž o základních pravidlech BOZP, PO a ochraně životního pro-
středí vyhlašuje knihovna ve spolupráci s fi rmou TREVES, s.r.o. Jakoukoliv tech-
nikou na formát A4 nebo A3 mohou soutěžící ztvárnit svou představu ochrany 
sebe sama nebo svých rodičů. Soutěží se ve třech kategoriích (do 7 let; do 15 let; 
do 18 let). Podklady jsou k dispozici v knihovně. Vyhodnocení a ocenění výherců 
proběhne 28. dubna u příležitosti Světové bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Hodnotné věcné ceny věnuje výhercům fi rma TREVES, s.r.o.

KOLEM SVĚTA ANEB 

CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY
PROCHÁZKA PO ZOO TAK TROCHU JINAK - VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA 

V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

MVDR. LUKÁŠ PAVLAČÍK, PH.D

2. 2. od 18.00 hodin 

Tentokrát Vás provede po zoo ve Dvoře Králové a prostřednictvím fotografi í a na-
hrávek hlasů Vás seznámí s širokým spektrem volně žijících ptáků, savců, plazů a 
obojživelníků, kteří zde našli své útočiště. Další díl cyklu cestopisných přednášek, 
který pořádá ZOO Dvůr Králové. Koná se v přednáškovém sálku knihovny. Vstup 

zdarma.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
JITKA ŠMELHAUSOVÁ

9. 2. od 17.00 hodin 

Ať trénování paměti nazýváme jakkoli - mozkový jogging, budování rezervní ka-
pacity paměti, prevence proti výpadkům paměti ve stáří, jedná se ve své podsta-
tě vždy o stejnou věc. Zaktivizovat naši mozkovou kapacitu tak, aby se naše pa-
měť stala pružnější a výkonnější. Pokračování v trénování paměti s lektorkou Jit-
kou Šmelhausovou se koná opět v sálku knihovny. Vstup zdarma.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
21. 2. – 4.3. 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny se stalo již tradiční slavností pořádanou 
pro všechny královédvorské prvňáčky. Opět nadešel čas, kdy malí prvňáčci obdrží 
kromě svého prvního vysvědčení také svůj první čtenářský průkaz. Ten mohou 
bezplatně využívat celý rok 2011. Král Abecedník. I. z Pohádkového království spo-
lu se svými pohádkovými pomocníky již nové čtenáře netrpělivě očekává.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY

7. 3. - 30. 3.

Zájemci se mohou přihlásit buď osobně v hudebním oddělení, nebo telefonic-
ky na pevnou linku 499 320 157 či prostřednictvím mobilního telefonu na čís-
le 721 390 348.

M ě s t s k á
knihovna
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SPMP - KALENDŘ AKCÍ
Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okr. org. Trutnov

7. – 11.2. Janovičky

Zimní radovánky – rehabilitační pobyt

15.2. - ZC Zálabí, začátek ve 14.00 hod.

2.společenský ples pro lidi s MP z rodin i okolních zařízení

VIII. SPOLEČENSKÝ PLES (pořádá DIAKONIE a SPMP)

5. března od 20.00 hod. - ZC Zálabí, Dvůr Králové nad Labem

Předprodej vstupenek DIAKONIE, Benešovo nábřeží 1067, tel.: 499 621 094, SPMP tel. 
607 153 682 (Punnerová), 603 562 068 (Vávrová). 
Cena 150 Kč. Výtěžek plesu bude použit pro potřeby pořádajících organizací.
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MÍSTO, KDE ŽIJI 
1.2. – 21.3. 2011 

Vyhlášení soutěže pro kutily. Úkolem soutěžících je vyrobit dům, město nebo 
vesničku, kde žijí. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy ve věku od 4 let, 
žáci základních a středních škol. Výrobky budou rozděleny do tří kategorií. I.
výrobky z papíru, kartonu, dřeva a hliníkových folií, II. výrobky z modelova-
cích hmot a keramické hlíny a III. výrobky ze stavebnic Lego, Cheva a Merkur. 
Uzávěrka soutěže je 21.března 2011. 
Bližší informace: Dana Kudrnovská, tel.: 499 320 353, email: dana.kudrnov-
ska@ddmdvurkralove.cz.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY – 4.2. 2011

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU A PIŠKVORKIÁDA 
4.2. 2011 9.00 – 12.00 hodin

Zažeňte nudu o pololetních prázdninách návštěvou Jedničky ! Připravili jsme 
pro vás turnaj ve stolním fotbálku a Piškvorkiádu. Hlásit se mohou děti od 6 
let. Startovné na jednotlivé turnaje činí 20,- Kč, kdo se zúčastní obou turna-
jů platí 30,- Kč. 
Uzávěrka přihlášek je 3.2.2011.

Bližší informace: Dana Kudrnovská, tel.: 499 320 353, email: dana.kudrnov-
ska@ddmdvurkralove.cz.

ZA KRÁSOU SKLA A STARÝCH ROUBENEK
4. 2. 2011

Den pololetních prázdnin využijeme k zajímavému výletu vlakem do Že-
lezného Brodu na akci ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY. Uvidíte skláře při práci na 
vinutých perlách a fi gurkách, prohlédneme si sklářskou expozici v muzeu. 
Pak se vydáme na malou exkurzi do místní části Trávníky s kouzelnými rou-
benkami, kašnami a kostelem se zvonicí. 
Bližší informace: Vladimír Jiřička, tel.: 499 320 353, e-mail : vladimir.jiricka@
ddmdvurkralove.cz.

POZOR! NOVÝ KROUŽEK DDM - HEJBÁNEK 
Začínáme 10.2. 2011 v 15.00 hodin. 

Kroužek je určen dětem od 3 do 7 let a probíhat bude vždy ve čtvrtek od 
10. 2. do 28. 4. 2011 (10 lekcí) od 15.00 do 16.00 hodin v DDM Jednička pod ve-
dením paní Hany Smotlachové, učitelky MŠ Slunečná II).
Cílem kroužku je nabídnout dětem činnosti vedoucí k rytmickému a melodic-
kému cítění, vnímání hudby a praktickému muzicírování s oporou o radostné 
prožitky využívající vlastní aktivní přístup.
Jedná se o činnosti zaměřené především na lidovou slovesnost a tradiční čes-
ké lidové písně a hry, doplněné vhodnými písněmi a dramatizacemi (písničky, 
říkadla, tanečky, pohádky, rytmické nástroje).
Cena: 200 Kč/celý kurz 10 lekcí. Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili 
v DDM Jednička nejpozději do 7.2.2011.

UZÁVĚRKA ZLATÉ TUŽKY
Úterý 15.2. 2011

XVI. ročník celostátní literární soutěže pro děti a mládež ve věku 10 – 20 let 
uzavírá příjem prací. Píšete příběhy, básničky? Pochlubte se nám se svými 
výtvory! Do poloviny února 2011 můžete posílat své práce na mail: vladimir.
jiricka@ddmdvurkralove.cz. 
Propozice a další informace na: www.ddmdvurkralove.cz.

ZIMNÍ NOČNÍ HRÁTKY
19.2. 2011 od 17.00 hodin – 20.2. do 10.00 hodin

Jednička připravila pro děti od 6 let, které milují dobrodružství, akci s názvem 
Zábavné noční hrátky. Pokud nám počasí bude přát, odehrají se na sněhu. 
Akce se uskuteční i bez sněhové pokrývky. Co s sebou? Oblečení a obuv do 
budovy, hygienické potřeby a věci na spaní, spací pytel, oblečení a obuv na 
ven, náhradní rukavice, bob na sníh, baterku, láhev na pití. 
Cena : 110,- Kč.

Uzávěrka přihlášek nejpozději do 15.2.2011.

Bližší informace: Dana Kudrnovská, tel.: 499 320 353, email: dana.kudrnov-
ska@ddmdvurkralove.cz.

DĚTSKÝ KARNEVAL 
Neděle 27. 2. 2011 15.30 – 18.00 hodin 

Srdečně zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval, který letos 
již po sedmé pořádáme v Zábavním centru Zálabí. Čekají vás soutěže, pís-
ničky, vystoupení, vyhodnocení masek a samozřejmě tombola. S sebou ne-
zapomeňte masku a dobrou náladu!

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

JARNÍ PRÁZDNINY S JEDNIČKOU  7. – 11. 3. 

BAZAR OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POMŮCEK NA JARO A LÉTO  22.3.-24.3. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU  29.3. – 1.4. 
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JUNIORFILM JE ZA DVEŘMI
Další ročník fi lmařské soutěže JUNIORFILM se pomalu, ale jistě blíží. Tuto ce-

lostátní akci pořádá již 16 let Dům dětí a mládeže Jednička. Juniorfi lm je mezi 
podobnými republikovými kláními mladých fi lmových amatérů svým způsobem 
jedinečný, a to zejména svým zaměřením na tvorbu autorů od 11 do 26 let. 
Soutěž má i svá další specifi ka. Filmy souběžně hodnotí „dospělácká“ porota slože-
ná z renomovaných fi lmových odborníků i laická dětská porota, jejímiž členy jsou 
žáci základních škol ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Tradicí posledních šesti 
let je udělování Ceny J.Beneše za nejhumornější snímek. U zrodu královédvor-

ské soutěže stál vynikající amatérský fi lmař Jiří Beneš ze Dvora Králové n.L. a bý-
valá ředitelka zdejšího DDM Jednička Viera Karolová. 

Daná volnost témat každoročně přináší do soutěže pestrou směsici fi lmů zpra-
covaných různou technikou se širokým žánrovým rozsahem. K vidění jsou hrané 
fi lmy, hudební klipy, němé grotesky, školní reportáže, animované fi lmy, snímky vě-
nované přírodě, cestopisné fi lmy… Juniorfi lm se v posledních letech stal akcí me-
zinárodní vzhledem k hojné účasti fi lmařů ze Slovenska. Ti se na naší soutěži doslo-
va zabydleli a pravidelně si odsud odvážejí množství cen, včetně těch nejvyšších. 

Cílem pořádání Juniorfi lmu je podpora fi lmařského umění mladých au-

torů, možnost prezentace a vzájemného porovnání jejich děl, získání tvůrčích zku-
šeností. Chtěli bychom také vést děti a mládež k zájmu o kvalitní českou kinema-
tografi i, která nemusí být nutně jen profesionální. Malým příspěvkem k tomuto cíli 
bude letošní předprojekce. 

Letošní, již XVII. ročník Juniorfi lmu by se měl od předešlých v mnohém 

odlišovat. První novinkou je místo konání. Po mnoha letech, kdy byl jeho „do-
movskou scénou“ Dům dětí a mládeže Jednička, se letos poprvé budou moci mla-
dí fi lmaři prezentovat v prostorách Městského kulturního zařízení Hankův dům, 
konkrétně v kině Svět. Za to patří velký dík ředitelce MKZ paní Zuzaně Čermáko-
vé, která nám velmi pomáhá i s organizací a přípravou letošního ročníku. Rádi by-
chom z nové spolupráce vytvořili tradici. Těší nás, že výraznou podporu Juniorfi l-
mu přislíbilo i město Dvůr Králové. Věříme, že domácká atmosféra soutěže zůstane 
a navíc nabídneme všem zúčastněným lepší zázemí pro vlastní soutěž i pro chvíle 
odpočinku a vzájemnou komunikaci. 

Letos jsme také poprvé navázali hlubší spolupráci s fi lmovým portálem Film-
dat. Jeho služby jsou pro nás naprosto nepostradatelné. Zahrnují komplexní ser-
vis počínající přihlašováním fi lmů a končící zpracováním bulletinu s mnoha infor-
macemi pro účastníky. I ten je letošní novinkou.

Záležitostí, která stojí za podrobnější zmínku, je nový podtitul Juniorfi lmu 

2011 - Memoriál Jiřího Beneše. Tento vynikající amatérský fi lmař, ověnčený 
mnoha domácími i zahraničními cenami, nás, bohužel, nedávno předčasně opus-
til. Jirka byl výborný autor a také kultivovaný a slušný člověk, který nejen rozdá-
val radost svou kamerou, ale vždy rád a ochotně poradil. Právě on stál před mno-
ha lety u prvních kroků Juniorfi lmu. V jeho počátcích se účastnil jako soutěžící, byl 
také v porotě a soutěž všemožně podporoval jak propagací po celé republice, tak 
dobrou radou pořadatelům, kdykoli to bylo třeba. Je proto na místě, abychom mu 
vzdali hold nejen názvem letošní soutěže, ale i dalšími vzpomínkovými prezenta-
cemi během Juniorfi lmu.

To, čím bychom chtěli letošní fi lmovou soutěž zejména učinit novou, je její při-
blížení široké, zejména mladé veřejnosti v našem městě a samozřejmě i všem zá-
jemcům z blízkého i vzdálenějšího okolí. Juniorfi lm se již docela dostal do povědo-
mí amatérských fi lmařů. Pro obyvatele našeho města byl však, až na pár zasvěce-
ných, akcí víceméně neznámou a těžko identifi kovatelnou. Právě to bychom chtěli 
změnit. Chceme lidem ukázat, že i amatérský fi lm dokáže přinést kvalitní po-

bavení, poučení a námět k zamyšlení, možná právě proto, že je vytvářen ze 

zájmu, radosti a nadšení pro věc, nikoli pro peníze. 

Letošní Juniorfi lm se uskuteční za mediální podpory nadnárodního registru 
neprofesionálního fi lmu FILMDAT a Českého rozhlasu 2 Praha a za fi nanční pod-
pory Ministerstva kultury České republiky. V plánu máme i podání žádosti o dota-
ci z Královédvorského kraje. 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY KULTURNÍ PŘÍZNIVCE NA  XVII. ROČNÍK 

SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH FILMAŘŮ JUNIORFILM, KTERÝ SE USKUTEČNÍ 

VE DNECH 18. – 19. BŘEZNA 2011 V KINĚ SVĚT VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LA-

BEM! Moc si přejeme, aby se vydařil. Věříme, že k  tomu přispějí svou soutěžní 
i osobní účastí mnozí mladí amatérští tvůrci. Doufáme, že nás svou návštěvou 
na  této mimořádné fi lmařské akci podpoří také dvorská a mimodvorská veřej-
nost! Těšíme se na vás!

Za organizátory Juniorfi lmu 2011 V. Jiřička


