
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
15. a 16. 12. (sobota, neděle) 16:30 hod., mluveno česky, 3D
„Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne 
na  dobrodružné výpravě, jejímž cílem je znovu si nárokovat ztracené tr-
pasličí království Erebor, o  které hobity připravil drak Šmak. Díky čaro-
ději se Bilbo ocitne ve  společnosti třinácti trpaslíků v  čele s  legendárním 
bojovníkem Thorinem. Jejich cesta je zavede do  divočiny, přes tajemné 
země, kde se to hemží zlobry a  skřety, smrtelnými obřími pavouky a  kou-
zelníky. Režie: P.  Jackson, hrají: I. McKellen, M. Freeman, R. Armitage, ad.
Fantasy, USA 2012. Délka filmu 164 min. Vstupné 139 + 1 Kč.

OUI, ŠÉFE!
19. a 20. 12. (středa, čtvrtek) 19:00 hod. 
Třicátník Jacky Bonnot je talentovaný kuchař a ctitel velkého kuchařského umě-
ní. Sní o úspěchu a o tom, že si jednoho dne otevře vlastní restauraci. Finanční 
situace jej nutí přijímat podřadné práce, které si však není schopen udržet. Život 
se mu změní ve chvíli, kdy mu cestu zkříží slavný šéfkuchař Alexandre Lagarde. 
Zavedenou pozici Alexandra Lagarde totiž ohrožuje finanční skupina vlastnící síť 
jeho restaurací. Režie: D. Cohen, hrají: J. Reno, M. Youn, R. Agogué, ad.
Komedie, Francie, Španělsko 2012.  Délka filmu 84 min. Vstupné 89 + 1 Kč.

PÍ A JEHO ŽIVOT 
22. a 23. 12. (sobota, neděle) 16:30 hod., mluveno česky, 3D
Příběh natočený podle románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z In-
die, syna majitele zoologické zahrady, z něhož bude později ředitel. Pí si jednou 
vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on se dostane pouze na záchran-
ný člun, kde s ním plují hyena, samice orangutana, zebra a tygr indický. Celý 
tento příběh je o víře, naději i šanci přežít tuto nešťastnou událost.
Režie: A. Lee, hrají: S. Sharma, T. Maguire, G. Depardieu, ad.
Dobrodružný, drama, USA 2012. Délka 127 min. Vstupné 149 + 1 Kč.

LEGENDÁRNÍ PARTA
24. 12. (pondělí) 15:00 hod., mluveno česky
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá 
se dohromady parta superhrdinů a ta se ho pokusí zastavit. Provázejí každého 
z nás už od dětství, ale nikoho asi ještě nenapadlo, že by ti, kdo rozdávají dětem 
radost, taky uměli rozdávat rány. Režie: P. Ramsey.
Animovaná dobrodružná pohádka, USA 2012. Délka 87 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

ATLAS MRAKŮ
29. a 30. 12. (sobota, neděle) 19:00 hod.,  přístupno od 12 let
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných pří-
běhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. 
století až po postapokalytickou budoucnost. Film zobrazuje propojenosti naše-
ho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji 
příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde 
jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.
Režie: A. Wachowski, L. Wachowski, T. Tykwer, hrají: T. Hanks, H. Berry, J. 
Broadbent, ad.
Sci-fi, dobrodružný, drama, USA 2012. Délka filmu 164 min. Vstupné 109 + 1 Kč.
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KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
1. a 2. 12. (sobota, neděle) 16:30 hod. v sobotu 2D, v neděli 3D s brýlemi
Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království 
a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na trio Dlouhý, Široký, Bys-
trozraký a nové hlavní hrdiny: děti Kuby a Máci – Honzíka a Zuzanku, kteří spolu 
s Kozou procházejí celým příběhem. Celkové ladění filmu je více rodinné a pohád-
kové, než v předchozím díle. Režie: J. Tománek.
Animovaná rodinná pohádka, ČR 2012. Délka filmu 85 min. Vstupné 79 + 1 Kč 
ve 2D a 119 + 1 Kč ve 3D.

ODPAD MĚSTO SMRT
1. a 2. 12. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Prostitutka Romi je ve svém povolání málo úspěšná: na své zákazníky je až příliš 
jemné povahy. Čím umanutěji ji však její pasák Franz posílá na ulici, tím více se 
Romi přibližuje úplnému zhroucení. Jednou ji osloví spekulant s realitami, který 
sám sebe nazývá „bohatým Židem“: nepožaduje po ní sexuální služby. Stačí, aby 
mu vyprávěla, a za to ji doslova královsky odměňuje. Její tak náhlé štěstí s ní však 
nikdo nesdílí. Kolegyně i její stávající klienti se od ní odvracejí. Celý příběh se ode-
hrává v  prostředí rozpadajícího se města, při jehož sanování se politici nepokrytě 
dělí o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod ochranou policie. 
Režie: J. Hřebejk, hrají: G. Míčová, J. Černý, M. Finger, ad.
Drama, ČR 2012. Délka filmu 70 min. Vstupné  69 + 1 Kč.

NA DIVOKÉ VLNĚ
5. a 6. 12. (středa, čtvrtek ) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Film natočený podle životního příběhu Jaya Moriartyho, neuvěřitelně talentova-
ného surfaře, jehož styl dodnes obdivují tisíce fanoušků divokých vln. Jeho snem 
bylo zdolat Mavericks - jednu z největších mořských vln na světě. Když mu bylo 15 
let, zjistil, že místo, kde se Mavericks objevuje, se nachází dokonce jen několik mil 
od jeho domova v Santa Cruz. Podařilo se mu přesvědčit místní legendu Rickyho 
„Frosty“, bývalého záchranáře a reprezentanta v plavání, aby ho začal trénovat.
Režie: K. Salem, J. Meenaghan, B. Hooper, hrají: J. Weston, G. Butler, E. Shue, ad.
Dobrodružné sport. drama, USA 2012. Délka filmu 117 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

RAUBÍŘ RALF
8. a 9. 12. (sobota, neděle) 16:30 hod., mluveno česky, 3D
Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní kladný hrdina jmé-
nem Felix z jeho hry. Jenže nikdo nemiluje padouchy, naopak každý miluje hrdiny, 
takže když přichází moderní hra ve stylu kdo dřív vystřelí, kde se objeví neoblom-
ná seržantka Calhounová, Ralf to vidí jako příležitost k dosažení hrdinství a štěstí. 
Vplíží se do hry s jednoduchým plánem – vyhrát medaili. Režie: R. Moore
Animovaná komedie, USA 2012. Délka filmu 100 min. Vstupné 154 + 1 Kč, děti 
do 15 let 134 + 1 Kč.

ANNA KARENINA
8. a 9. 12. (sobota, neděle) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky, která prochází celým srdcem, v  kulisách 
hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko. Píše se rok 1874. Vitální 
a krásná Anna Karenina má vše, o čem sní všechny její současnice – její společen-
ské postavení v Petrohradě těžko může být vyšší. Ovšem Anna odjíždí za bratrem 
do Moskvy. Na cestě se Anna seznámí s hraběnkou Vronskou, na kterou na ná-
draží čeká její syn, elegantní důstojník jezdectva Vronský. Při seznámení Anny 
a Vronského to vzájemně zajiskří a cit se rozhoří.
Režie: J. Wright, hrají: K. Knightley, J. Law, M. Macfadyen, ad.
Drama, romantický, VB, Francie 2012. Délka filmu 130 min. Vstupné 99 + 1 Kč.

SINISTER
12. a 13. 12. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě svého domu staré filmové pásy, 
související se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním po vrahovi však 
zkříží cestu celé své rodiny s neznámou nadpřirozenou bytostí a uvrhne ji tak do ob-
rovského nebezpečí. 
Režie: S. Derrickson, hrají: E. Hawke, J. Rylance, J. Ransone, ad.
Horor, USA 2012.  Délka filmu 110 min. Vstupné 89 + 1 Kč.
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Rezervace na www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. 

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
OBČAN K.
4. 12. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Skupina dvanácti umělců se vydává na průzkum tenké hranice osobní svobody. Za-
měňují své identifikační průkazy a půl roku žijí pod cizími jmény. Díky občankám 
s počítačově manipulovanými fotografiemi se v tichosti žení, učí se pilotovat letadlo 
nebo vyřizují zbrojní pas. Svými činy tak vzdorují systému, který se snaží mít jejich 
životy co nejvíce pod kontrolou. Stojí hladký chod společnosti za ztrátu soukromí? 
Odkrajují identifikační systémy kousky naší svobody? Mluvit o těchto věcech nesta-
čí, je potřeba je zažít.  Režie: M. R. Dvořák. 
Dokument, ČR 2012. Délka filmu 72 min. Vstupné 69 + 1 Kč.
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H A N K Ů V  D Ů M

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
2. 12. od 16:30 hod., náměstí T.G. Masaryka
 program : mateřské centrum Žirafa, Trio Diamantes; světelmé efekty
 od 18:00 hod., sál Hankova domu 
 VáNOČNí KONCERT BIG BAND DVORSKÝ 
 – spoluúčinkuje sbor CARPE DIEM ZUŠ Dvůr Králové n/L

LEGENDA O HVĚZDĚ 
4. 12. od 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu
Líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě. Eva 
Hrušková a Kateřina Hovorková děti seznamují s vánočními zvyky, říkadly a ko-
ledami, které si všichni společně zazpívají. Pro děti MŠ a I. roč. ZŠ. Vstupné: 50 Kč.

HANA A PETR ULRYCHOVI - JAVORY /VÁNOČNÍ KONCERT
5. 12. od 19:30 hod., sál Hankova domu
Vstupné: 280, 260, 240 Kč.

VĚNEČEK 
7. a 8. 12. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Slavnostní zakončení kurzů tanečních pro mládež.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE 
14. 12. od 10:00 hod .,sál Hankova domu a náměstí Václava Hanky 
Tradiční vánoční trhy, bohatý doprovodný program – pohádky pro děti – Bouč-
kovo divadlo Jaroměř, Divadlo Úsměv Praha, Folklorní soubor BARUNKA Česká 
Skalice dětské sbory CARPE DIEM a MUSICA PER LEGNI. 
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč.

PRINCEZNA ROZMAŘILKA  
16. 12. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Slavnostní zakončení kurzů tanečních pro mládež.

MOLIÉRE: ZDRAVÝ NEMOCNÝ / HRA V PřEDPLATNéM
18. 12. od 19:30 hod., sál Hankova domu
Komedie o vymyšlených nemocech a opravdové lásce. Účinkují herci Městské 
divadla Kladno. V hlavní roli Luděk Sobota. Vstupné: 290, 280, 270 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ      
26. 12.od 17:00 hod. kostel sv. Jana Křtitele
Robert Führer – Vánoční mše a koledy

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
25.–30.12.2012 otevřeno 13–17
24. 12., 31.12.2012 a 01.01.2013 zavřeno

07.12.2012–03.02.2013, výstavní síň ve Staré radnici na náměstí TGM
Stavebnice Merkur je fenoménem českého hračkářského průmyslu. Tato sta-
vebnice, vytvořená Jaroslavem Vanclem už na počátku 20. století v Polici nad 
Metují, vyniká jednoduchostí, promyšleností a tvarově prostorovou propraco-
vaností. Výstava je sestavena ze sbírky známého sběratele a badatele o historii 
této stavebnice Jiřího Mládka. Na své si na výstavě přijdou zejména děti, které 
si zde budou moci zkusit sestavit vlastní model nebo hračku a prohlédnout si 
např. model ruského kola či tiskárnu sestavené z dílů stavebnice.
Vstupné: dospělí 30 Kč; děti, studenti, důchodci 25 Kč

MERKUR – LEGENDÁRNÍ STAVEBNICE

neděle 09.12.2012 od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
KOZA LíZA – divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

pondělí 10. 12. – úterý 11.12.2012, přednáškový sál v budově Špýcharu
Vánoce jsou opět tady! Přijďte do Městského muzea načerpat inspiraci pro svá-
teční dny. Budou pro vás připraveny ukázky malování vánočních ozdob. Stejně 
jako v minulých letech budete mít možnost získat originální vánoční ozdobu 
podle vlastního přání. Pod vedením naší lektorky si budete moci vyrobit vánoč-
ní přání pro své blízké nebo vánoční ozdoby na svůj stromeček. Vstupné: 30 Kč.

VÁNOČNÍ DÍLNA

DIVADLO JÁRY CIMRMANA – BLANÍK
10. ledna

PROUTNÍK POD PANTOFLEM / HRA V PřEDPLATNéM
13. ledna - uvádí Divadlo Na Fidlovačce – Petr Rychlý, Sandra Pogodová a další

XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU
18. ledna

PřIPRAVUJEME

ZUŠ  R .  A .  DVO R S K É H O
do 1. 12. do 13:00 hod., galerie ZUŠ 
NEZAPOMENUTá TRADICE TExTILNíCH TECHNIK VE DVOřE KRáLOVé NAD LABEM
– výstava Milana Bartoše a Jaroslava Pluchy 
2. 12. v 18:00 hod., Hankův dům 
VáNOČNíH KONCERT BIG BANDU DVORSKÝ
– zazpívá pěvecký sbor  CARPE DIEM pod vedením Jany Machkové
4. 12. v 13:30 hod., penzion Strž pro seniory 
VáNOČNí KONCERT 
– zpívají a hrají žáci Jany Machkové, Ivy Junkové a Tomáše Valtery
6. 12. V 13:30 hod., penzion Sadová 
VáNOČNí KONCERT 
– představí se žáci Ivy Junkové, Jany Machkové a Tomáše Valtery
6.–21. 12., galerie ZUŠ 
BEMY TROCHU JINAK – výstava výtvarného oboru ZUŠ R. A. Dvorského
6. 12. v 17:00 hod., galerie ZUŠ 
VERNISáŽ S HUDEBNíM PROGRAMEM  – představí se žákyně Pavla Veselého
11. 12. v 18:00 hod., sál školy 
VáNOČNí KONCERT CRAZY BANDU 
- tématický koncert pod vedením Vl. Matuškové
13. 12. v 17:00 hod., sál školy 
VáNOČNí KONCERT - hraje a zpívá přípravné hudební oddělení Lenky Jiranové, 
MINI BAND Tomáše Valtery a CRAZY BAND Vladimíry Matuškové.
14. 12. v 09:30 a 13:30 hod., Hankův dům 
CARPE DIEM - vystoupení žáků Jany Machkové na královédv. vánočních trzích
18. 12. v 10:00 hod,. sál školy 
HRAJEME PRO DVORSKé GYMNáZIUM 
Představení literárně-dramatického oboru „Zlatý kolovrat“ v úpravě Ladislava Pe-
řiny s autorským hudebním doprovodem Marka Igla. Zahraje školní orchestr Ivy 
Junkové. Rovněž se představí žákyně tanečního oboru pod vedením J. Bekové.
18. 12. v 15:00 hod., Domov sv. Josefa v Žirči 
VáNOČNí KONCERT - hraje Crazy Band Vladimíry Matuškové

sobota 15.12.2012 od 19:30 hod.; přednáškový sál v budově Špýcharu 
Vánoční koncert anglického hudebníka Jamese Harriese.
Vstupné: 150 Kč

JAMES HARRIES

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 

přejí 
zaměstnanci městského muzea

PRAHO, MÁ LÁSKO
11. 12. (úterý) 19:00 hod.
V městě plném lidí se cizí příběh může snadno stát i Vaším příběhem. Povídkový 
film o srdci Evropy pohledem mladých režisérů FAMU. Sedm povídek, které te-
maticky spojuje vztah jejich tvůrců k bývalým industriálním místům – Nusle, Žiž-
kov, Vysočany, Libeň, Smíchov, ale i třeba Bohnice jsou pražskými obvody, které 
dodnes ovlivňují a inspirují umělce. Režie: T. Pavlíček, J. Šmíd, V. Dzurenková, M. 
Černá, hrají: J. Budař, M. Kern, K. Fialová, ad. 
Fiktivní dokument, drama, komedie, realismus, ČR 2012. Délka filmu 70 min. 
Vstupné 99 + 1 Kč.

SVATBA MEZI CITRÓNY
18. 12. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Dvě velmi odlišné rodiny se setkávají v nádherné staré italské vile uprostřed ci-
trónového sadu na pobřeží moře. Důvodem setkání je svatba krátce zamilované 
dvojice. Setkání rodinných příslušníků, starých lásek a kamarádů vynese na po-
vrch spoustu vášní.  Režie: S. Bier, hrají: T. Dyrholm, P. Brosnan P. Steen, ad. 
Romantická komedie, Dánsko  2012. Délka filmu 112 min. Vstupné 79 + 1 Kč.

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
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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

JESLIČKY A JINÉ VÁNOČNÍ TRADICE 
3.–7. 12. 08:30–12:30, 13:30–16:00 hod. 
Adventní výstavy betlémů mají v Jedničce dlouhou tradici, proto ani letošek 
nebude výjimkou. Uvidíte betlémy současné i historické z různých materiálů 
– papíru, dřeva, keramiky, kovu. Jak název napovídá, v textové části expozice 
přiblížíme návštěvníkům i  další projevy lidových tradic spojené s  obdobím 
adventu. Ani tentokrát nebude chybět drobný prodej. V případě dostatečné 
účasti soutěžících budou součástí expozice práce dětí ze soutěže Betlémská 
figurka. Vstupné: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

KURZ ZVONEČKY Z PEDIGU
5. 12. od 17:30 do 19:30 hod.
Pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit plést z pedigového proutí zvoneč-
ky. Cena: 90 Kč za osobu (v ceně je zahrnutý použitý materiál – pedig a forma 
na zvoneček). S sebou přezůvky a zahradnické nůžky. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
9. 12. od 15:30 do 18:00 hod.
Byli jste celý rok hodní? Pak určitě nesmíte chybět na Mikulášské besídce v Zá-
bavním centru Zálabí. Čeká vás po čertech dobrá zábava se soutěžemi, disko-
tékou a mikulášskou nadílkou. Cena: 25 Kč děti, 15 Kč dospělí.  
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

MOJE DĚTSTVÍ – VÝSTAVA 
12.–14. 12. od 09:00 do 16:00  hod.
V listopadu byla vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž Moje dětství. Pokud 
se sejde dostatečné množství prací, budou u nás vystaveny. Vstupné 5 Kč. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V ZOO
13. 12. od 15:00 do 17:00 hod.
 Pojďte s námi ozdobit vánoční stromeček. Po zdobení si pak společně při prohlíd-
ce zoo vychutnáme předvánoční atmosféru. Na  akci se mohou přihlásit děti ze 
všech zájmových kroužků DDM Jednička. S těmi menšími mohou jít i rodiče, nebo 
nám je mohou svěřit  a my se o ně postaráme. Sraz účastníků je u hlavní brány ZOO. 
Poplatek 20 Kč. Přihlášky do 7. prosince v DDM Jednička. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ V JEDNIČCE 
14. 12. 2012 v 17:00 hod. 
Pro všechny děti ze zájmových kroužků chystá Jednička akci pod názvem 
Strom splněných přání. Děti budou mít možnost  napsat nebo namalovat 
svá přání a  v  pátek 14.12.2012 v  17:00 hod. proběhne vyhodnocení všech 
doručených přáníček. Všechny děti, které se „přáníčkové“ akce a pátečního 
vyhodnocení zúčastní, se mohou těšit na drobný dáreček, na tři nejoriginál-
nější přání čeká odměna od Ježíška. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

DOTEK ANDĚLŮ – VÝSTAVA 
17.–18. 12. od 09:00 do 15:00 hod. 
Výstava soutěžních prací dětí z mateřských škol a žáků základních i středních 
škol na téma Dotek andělů aneb Andělé mezi námi. Přijďte se podívat na ne-
tradiční pojetí a zpracování tohoto téma. Vstupné 5 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

VÁNOČNÍ BOWLING 
21. 12. od 15:00 do 17:00 hod.
Poslední turnaj v  tomto roce, který pořádá DDM Jednička! Přijít mohou děti 
od 1. tříd, mládež i dospělí. Počet míst je omezen, přihlášky posílejte nejpozdě-
ji do 17.12.2012. Na každého hráče čeká vánoční překvapení. Sraz v 15:00 hod. 
před bowlingem v zoo. Cena: 70 Kč, platí se na místě. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
ANEB KNIHOVNA PRO CELOU RODINU
1. 12. od 9:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.
Bude to den plný tvořivých aktivit a výtvarných dílen. Připravena jsou dvě di-
vadelní představení pro děti i dospěláky (10.00 a 15.00 hod, počet míst v sálku 
omezen), tvořivé dílny, malování na obličej, zdobení perníčků, burza knih a ča-
sopisů a také prodej drobných vánočních dárečků. Zakoupit si můžete i malé 
voňavé občerstvení v  literární čajovně. Po celý den bude probíhat registrace 
čtenářů do knihovny zdarma a amnestie na upomínky. Přijďte s námi ozdobit 
náš vánoční strom v 1. patře! Těšíme se na vás. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Jitka Šmelhausová
3. 12. od 17:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Další lekce trénování paměti je v prosinci o něco dříve, než jste zvyklí. Jednotlivé 
lekce mozkového tréninku  jsou zaměřeny na osvojení si efektivních technik pro 
lepší zapamatování si informací z každodenního života. 

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY: 
INDONESIE – SUMATRA A JÁVA – Roman Rozínek
5. 12. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma 
Setkání s orangutany v Bukit Lavan a ve volné přírodě. Budhistický Borobu-
dur a hinduistický Prambanan. Deštivý Bogor, bitky na  lodi i souši. Čekání, 
kdo nás okrade – ti s mačetami nebo tyčemi. 

BESEDA S „FENOMÉNEM BOTANICKÉ VĚDY“
RNDr. Václav Větvička
12. 12. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné 60 Kč
Večer s tímto skvělým člověkem a odborníkem v oblasti botaniky bude více 
než zajímavý. Přijďte si poslechnout laskavé povídání a autorské čtení z jeho 
knížek do sálku knihovny. Jedná se o náhradní besedu za listopadový termín. 
Počet míst je omezen, předprodej vstupenek je v oddělení pro dospělé. 

POHÁDKOTERAPIE – VÁNOČNÍ POHÁDKY 
14. 12. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Zastavte se na chvíli v čase adventu a poslechněte si v knihovně pár voňa-
vých vánočních pohádek. 

VÁNOČNÍ  SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ POHÁDKOVÉ LEPORELO
uzávěrka 21. 12. 17:00 hod. 
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.  

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.

ČTEČKA ELEKTRONICKÝCH KNIH
Nabízíme možnost prezenčního seznámení se čtečkou elektronických 
knih. Jak funguje  a jak se čte pomocí technologie 21. století, si můžete vy-
zkoušet ve studovně časopisů v 1. patře knihovny.

AKCE PRO ŠKOLY PřED VáNOCI
ČERTOVINY PRO MŠ – ZÁBAVNÍ PROGRAM S NADÍLKOU 03.–05.12.2012
Doba trvání: cca 60 minut, cena: 30 Kč/osobu. 
VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – rezervace termínu je nutná alespoň 3 
týdny předem. Délka trvání:  90 minut (dvě vyučovací hodiny), cena: 70 Kč/os. 
VÁNOČNÍ INSPIRACE, VÝROBA DÁREČKŮ A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
Termín dle dohody, délka dílničky cca 90 minut, cena 25 Kč. 
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY – termín dle dohody, délka cca 90 minut, 
cena 30 Kč. Bližší informace na tel. nebo e-mail:dana.kudrnovska@ddmdvurkra-
love.cz nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

v sobotu 08.12.2012
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ KNIHOVNA UZAVŘENA.

od 24.12.2012 do 01.01.2013 
ZAVŘENA VŠECHNA ODDĚLENÍ KNIHOVNY.

Městská knihovna Slavoj Vám přeje 
příjemně strávené vánoční svátky

 a úspěšný celý rok 2013!
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KŘESŤANSKÉ CÍRKVE VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM 

vás zvou na 

ADVENTNÍ KONCERTY 
CYKLUS KONCERTŮ DUCHOVNÍ HUDBY V KRÁLOVÉDVORSKÝCH KOSTELÍCH 

2. PROSINCE  ‐   23. PROSINCE 2012  
 

NA VŠECHNY KONCERTY JE VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

NEDĚLE 2. PROSINCE         
16:00 hodin Sbor Českobratrské církve evangelické (vedle gymnázia) 
          Michal Hromek Consort 
          Tradiční a barokní hudba z Irska a Skotska, původní tvorba 

Michal Hromek ‐ kytara 
Jakub Klár ‐ flétna, whistle, zobcová flétna 
Daniel Mikolášek ‐ perkuse, zobcová flétna, zpěv 
Matěj Kroupa ‐ housle, viola  

NEDĚLE 9. PROSINCE        
16:00 hodin kostel sv. Jana Křtitele  CONSORTIO MELCELII 

umělecký vedoucí: Ladislav Horký 
Georgius Melcelius: Missa absque nomine   
(nedávno objevená mše barokního skladatele) 

NEDĚLE 16. PROSINCE    Soubor CUM ARDORE 
16:00 hodin Sbor       umělecký vedoucí: Lukáš Pelc   
církve československé husitské         skladby Claudia Monteverdiho 
 (u pošty)   
NEDĚLE 23. PROSINCE    Královédvorský chrámový sbor a orchestr 
16:00 hodin kostel sv. Jana Křtitele   řídí Vít Havlíček 
                                                                 skladby  Dmitrije Stěpanoviče Bortňanského,  
                                                                 Josefa Rheinbergera, Františka Maxa Knížete 
 
Akci podpořilo město Dvůr Králové n. L. pod záštitou starostky města Mgr. Edity Vaňkové 
  

Pořadatelé: 
Římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, 
Církev československá husitská a občanské sdružení KLÍČ 

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM A HANKŮV DŮM

VÁS ZVE NA

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 
STROMU

NEDĚLE 2. PROSINCE 2012
VSTUP VOLNÝ

16:30 hodin    

ZÁBAVNÁ PŮLHODINKA 
PRO DĚTI S MC ŽIRAFA

17:00 hodin 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
TRIO DIAMANTES
SVĚTELNÉ EFEKTY

18:00 hodin  

VÁNOČNÍ KONCERT 
BIG BANDU DVORSKÝ
SPOLUÚČINKUJE 
PĚVECKÝ SBOR CARPE DIEM 
ZUŠ R. A. DVORSKÉHO

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

HANKŮV DŮM

Rozviceni.indd   1 20.11.12   9:16

 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pondělí  3 .12. od 9:30 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.

Oblíbené „Pejskování“. Pejsek Mája pod vedením zkušené canisterapeutky 
Hany Böhmové dětem předvede, co všechno dokáže. 

PROŽITKOVÁ CANISTERAPIE pondělí 17. 12. od 10:00  hod.

KONTAKT   www.mc-zirafa.cz

Zazpíváme a zatancujeme Mikuláši, který pak dětem rozdá balíčky s dobro-
tami a překvapením. Vstupné na besídku je 50 Kč za dítě, 30 Kč za každé další. 
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem centra je nutné předem re-
zervovat místo pro děti zaplacením vstupného u služby v MC Žirafa.

   VÁNOČNÍ NADÍLKA čtvrtek 20. 12. od 9:00 hod.

Přijďte se s dětmi podívat na vánoční nadílku a rozloučení s rokem 2012. Na děti 
čeká vánoční překvapení a rozbalování dárků. 

Mateřské centrum Žirafa bude od 21. prosince 2012 uzavřeno a uvidíme se opět 
v pondělí 2. ledna 2013.

PRÁZDNINY V MC ŽIRAFA

Tel.: 773 292 033, info@mc-zirafa.cz; náměstí T. G. Masaryka 2 (vedle infocentra), 
Dvůr Králové n. L.

MATEŘSKÉ CENTRUM ŽIRAFA

Chystáme se s dětmi do zoo na zdobení společného vánočního stromku. 

ZDOBENÍ STROMEČKU V ZOO úterý 11. 12. od 10:00 hod.

Všem přejeme pohodový předvánoční čas, krásné prožití vánočních 
svátků a hodně dětských úsměvů v novém roce.


