
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
15.11. (úterý) 19.00 hod., 16.11. (středa) 19.00 hod. 
Cizinec, který se probral z bezvědomí poblíž města Absolution, si naprosto vů-
bec nic nepamatuje. Jediným vodítkem k jeho minulosti je podivný náramek 
na zápěstí. Celková amnézie je mrzutá věc, obzvlášť když se ocitnete ve městě, 
které nenávidí lidi odjinud a kde vládne tvrdou rukou nesmlouvavý plukovník 
Dolarhyde, jenž ho řídí metodou pěsti a biče. Absolution žije ve strachu a brzy 
bude ještě hůř. Shůry přicházejí podivné zvuky a oslepující světla, obyvatelé 
města beze stopy mizí a nikdo neví, jak se bránit a kdy přijde řada na ně. Para-
doxně právě cizinec, kterého pronásledovali od chvíle, kdy se v jejich městě ob-
jevil, se stane jejich jedinou nadějí. 
Režie: J. Favreau, hrají: D. Craig, O. Wilde, H. Ford, ad.
Akční, thriller, sci-* , USA a Indie 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 
Délka * lmu 118 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

DREAM HOUSE
19.11. (sobota) 19.00 hod., 20.11. (neděle) 19.00 hod. 
Úspěšný vydavatel Will skončí s prací v New Yorku, aby se společně se svou že-
nou Libby a svými dvěma dcerami přestěhoval do klidného městečka v Nové 
Anglii. Zatímco se ve svém novém životě zabydlují, zjišťují, že jejich dokonalý 
domov byl dějištěm vraždy matky a jejích dětí. Celé město je přesvědčeno, že 
zemřeli rukou manžela a otce, který celý incident přežil. Když se Will pustí do 
pátrání o podrobnostech celé tragédie, zavede ho jediná stopa k sousedce, kte-
rá měla k zavražděné rodině velice blízký vztah. Zjišťuje, že příběh posledního 
člověka, který opustil Willův vysněný dům, je děsivý právě tak jako příběh toho, 
kdo do něj vstoupil po něm.
Režie: J. Sheridan, hrají: D. Craig, R. Weisz, N. Watts, ad.
Thriller, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 90 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

MUŽI V NADĚJI
23.11. (středa) 19.00 hod., 24.11. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf 
je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se 
snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem 
uplatňuje svou teorii v každodenní praxi. O to víc pak nechápe naivitu svého 
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povin-
ností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek 
a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad.
Režie: Režie: J. Vejdělek, hrají: J. Macháček, B. Polívka, S. Stašová, ad.
Komedie, ČR 2011. 
Mládeži přístupno. Délka * lmu 115 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
26.11. (sobota) 17.30 hod., 27.11. (neděle) 15.00 hod.
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxá-
nou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za 
svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné 
rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou. Na co ale úplně za-
pomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. 
Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se sou-
hrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek, plné trpaslíků, 
rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů.
Režie: V. Vorlíček, hrají: P. Černocká, J. Hrušínský, H. Nováčková, ad.
Rodinná komedie, ČR 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. Délka * l-
mu 90 minut, vstupné 79,- + 1,- Kč.

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
30.11. (středa) 19.00 hod., 1.12. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Na o7 ciální návštěvu Velké Británie se chystá čínský premiér, u kterého má jít 
podle zaručených informací o úplně poslední cestu v jeho životě, nepočítáme-li 
tu na hřbitov. A protože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová, nemůže na nikoho 
spolehnout, neboť se to v jejím revíru hemží dvojitými agenty, kteří jsou do plá-
novaného atentátu zapojení, vsadí vše na jednu kartu – na Johnnyho Englishe. 
Ten se vydá nejen po stopách organizátorů globálního spiknutí proti čínskému 
premiérovi, ale pustí se také do dobývání krásné psycholožky Kate. 
Režie: O. Parker, hrají: R. Atkinson, D. West, G. Anderson, ad.
Akční, dobrodružný, komedie, USA, VB a Francie 2011. Mládeži přístupno. 
Délka * lmu 101 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
2.11. (středa) 17.30 hod., 3.11. (čtvrtek) 17.30 hod. 
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním 
příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze 
své minulosti, není si jistý, zda jde o lásku, nebo zda tato žena jen „hraje na city“ 
a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí, a když ho donutí, aby vstoupil 
na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse, ocitá se 
v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse, nebo 
ženy ze své minulosti.
Režie: R. Marshall, hrají: P. Cruz, J. Depp, I. McShane, ad.
Dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. Délka * lmu 
137 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

KUNG FU PANDA 2
5.11. (sobota) 17.00 hod. 
Pandí chlapík Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, 
který společně s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, 
hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, kte-
rý plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit 
umění kung fu. Společně s pěti postrachy vyráží na strastiplnou pouť, na jejímž 
konci čeká mocný nepřítel.
Režie: J. Yuh. 
Animovaný, akční, USA 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. Délka * l-
mu 91 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

KAMARÁD TAKY RÁD
5.11. (sobota) 19.00 hod., 6.11. (neděle) 19.00 hod. 
Když si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vy-
zkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého pře-
mluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si 
velice podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou 
ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu. Jakmile se tedy 
Dylan přestěhuje do New Yorku a začnou se spolu vídat častěji, užívají si spous-
tu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus z hollywoodských 7 lmů. 
Jejich přátelství a příležitostný, zcela nezávazný sex „bez jakýchkoliv emocí“ je 
po čase staví před úskalí, které se nutně objevuje, pokud někdo začne být víc 
než pouhý kamarád.
Režie: W. Gluck, hrají: J. Timberlake, M. Kunis, P. Clarkson, ad.
Komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 109 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

TRANSFORMERS 3
9.11. (středa) 17.30hod., 10.11. (čtvrtek) 17.30hod.
Třetí díl 7 lmu Transformers nese podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady 
před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimo-
zemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro 
tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany 
před ničivou invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla zásadní 
chyba. Chyba, která by mohla zničit celou naši civilizaci, pokud Autoboti zno-
vu nepomůžou.
Režie: M. Bay, hrají: S.LaBeouf, H. Weaving, T. Gibson, ad.
Akční, sci-* , dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. 
Délka * lmu 154 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

AUTA 2
12.11. (sobota) 15.00 hod., 13.11. (neděle) 17.30 hod. 
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz 
Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich strastiplná cesta zavede za 
moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, 
ve kterém se má rozhodnout o tom, jaké auto na světě je nejrychlejší. Ale jak už 
to tak bývá, cesta do cíle je plná děr, objížděk, výmolů a komických překvape-
ní - zejména, když se Burák připlete do mezinárodní špionáže.
Režie: J. Lasseter, B. Lewis.
Animovaný, dobrodružný, USA 2011. Mládeži přístupno - mluveno česky. 
Délka * lmu 110 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz
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H A N K Ů V  D Ů M
TISÍCE LET HUDBY aneb OD PRAVĚKU K RENESANCI
8.11. (úterý) 8.30 a 10.30 hod. 
Hudební pořad členů Východočeského divadla Pardubice Petry Tenorové 
a Martina Mejzlíka v režii Martiny Čechové 
pro žáky II. stupně ZŠ a studenty středních škol. 

LUCIE BÍLÁ S KLAVÍREM PETRA MALÁSKA
16.11. (středa) 19.30 hodin

IVAN DOUDA
21.11. (pondělí) 9.00 a 10.30 hodin
Vedoucí psycholog a supervizor Střediska prevence a léčebny drogových zá-
vislostí DROP IN.
Přednáška pro žáky VIII. a IX. ročníků ZŠ a studenty středních škol.

O PRAČLOVÍČKOVI
22.11. (úterý) 8.30 a 10.00 hodin 
Tato pohádka je vyprávěním z doby dinosaurů, dinosauřic, praještěrů a o Pra-
človíčkovi, jak vyzrál nad Tyranosaurem. Uvádí DIVADLO TRAMTÁRIE Olomouc. 
Pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

LEOŠ ŠIMÁNEK – NOVÝ ZÉLAND 
22.11. (úterý) 19.00 hodin, sál Hankova domu 
Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů.
Velkoplošná panoramatická live-diashow.

SLAVNÍ MUŽI ALMY MAHLER / 395. KONCERT KPH
23.11. (středa) 19.00 hodin
Andrea Kalivodová – mezzosoprán, Kristina Kasiková – klavír, Valerie Zawadská 
– umělecký přednes.

HRDÝ BUDŽES / HRA V PŘEDPLATNÉM
Irena Dousková 
25.11. (pátek) 19.30 hodin 
Hrdinka příběhu, osmiletá Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohle-
dem sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. V hlavní 
roli BARBORA HRZÁNOVÁ. Uvádí DIVADLO PŘÍBRAM. 

HRÁTKY S ČERTEM / LOUTKOVÁ SCÉNA KLÍČEK
27.11. (neděle) 10.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
27.11. (neděle) 18.00 hodin, náměstí Václava Hanky 
Adventní zjevení – ANDĚLÉ tančící na chůdách za zvuků rolniček, činelů a zvon-
ků… Jedinečné představení v podání divadla Kvelb České Budějovice.

11.12.2011  VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY 
Pohádka z „ Divadelního čtyřlístku“

PŘIPRAVUJEME

11.12.2011  DVEŘE - hra v předplatném – Divadlo Palace Praha

16.12.2011  KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
Tradiční vánoční trh s bohatým kulturním programem

05.01.2012  DIVADLO JÁRY CIMRMANA

 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
DOBRÉ SRDCE
1.11. (úterý) 19.00 hod. 
Snímek nás zavádí do jednoho newyorského baru, jehož neurvalý majitel Jac-
ques už chce pověsit řemeslo na hřebík. Najde si proto na ulici svého následov-
níka, mladého pobudu a snílka Lucase, který má ale na barmanskou profesi až 
příliš „dobré srdce“. I tak se mladík rychle učí práci za barem a přizpůsobuje se 
místnímu stylu – všechno jde podle plánu. Jednoho deštivého večera však do 
pánského baru vejde krásná a namol opilá letuška a události se začínají vyvíjet 
jiným, špatným směrem.
Režie: Dagur Kári, hrají: B. Cox, P. Dano, I. Le Besco, ad.
Tragikomedie, Island, Dánsko, Francie. Mládeži přístupno od 12 let. Délka 
* lmu 95 minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

3
8.11. (úterý) 19.00 hod. 
Novinářka Hanna a architekt Simon jsou úspěšný pár žijící v Berlíně v harmo-
nickém svazku, který trvá již dvacet let. Různé aférky, plánování dítěte a svatby, 
každodenní starosti i radosti mileneckého páru, to vše mají za sebou. Až do oka-
mžiku, kdy do jejich života vstoupí atraktivní Adam. 
Režie: T. Tykwer, hrají: S. Rois, S. Schipper, D. Striesow.
Milostný příběh, SRN 2010. Mládeži přístupno od 15 let. Délka * lmu 119 
minut, vstupné 64,- + 1,- Kč.

STROM ŽIVOTA
22.11. (úterý) 19.00 hod. 
Texas, 50. léta minulého století. Jack si prošel dětstvím plným her a krásné ne-
vinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem, který by 
mu pomohl tímto nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je 
ztracenou duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží se v živo-
tě zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život? Na MMF v Cannes 
byl snímek oceněn Zlatou palmou.
Režie: T. Malick, hrají: B. Pitt, S. Penn, J. Chastain, ad.
Drama, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 138 minut, 
vstupné 74,- + 1,- Kč.

HAPPY HAPPY
29.11. (úterý) 19.00 hod. 
Pro optimistickou Kaju je rodina tou nejdůležitější věcí na světě - a tak o ni peču-
je navzdory všem. Je oddaná manželka, která partnerovi promíjí celonoční vý-
pravy s kamarády i nedostatek sexuálního apetitu. Stejně tak je milující matka 
synovi, u kterého budí jen výsměch. S úsměvem, občas dosti křečovitým, bere 
život takový jaký je. Až do okamžiku, kdy se do sousedství přistěhuje „dokona-
lý manželský pár“. Jsou úspěšní, krásní, vzdělaní, a aby toho nebylo málo: adop-
tovali sirotka z Afriky! To už je na Kaju trochu moc. Chce se jim vyrovnat - musí 
se s nimi spřátelit.
Režie: A. Sewitsky, hrají: A. Kittelsen, J. Rafaelsen, M. Saerens, ad.
Komedie, Norsko 2010. Mládeži přístupno od 12 let, Délka * lmu 88 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

SPMP - KALENDÁŘ AKCÍ
Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okr. org. Trutnov

Listopad: Haloweenská taneční zábava – 1.11., ZC Zálabí, D. K. n. L., zač. 14:00 
hod. Celorepublikový turnaj ve stolním tenise se zahraniční účastí - Sportov-
ní hala ZŠ Strž ve Dvoře Králové n. L.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
14.11.2011, nám. T.G. Masaryka 40 (vchod z ulice Komenského)

Program: 13.00 slavnostní zahájení za přítomnosti představitelů města a po-
žehnání prostor panem děkanem Janem Czekalou MSF. 13.30 – 16.00 možnost 
prohlídky dílny, seznámení se s její činností, pracovníky a klienty.
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KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY
GALAPÁGY – MÍSTO, KDE SE ZVÍŘATA NEBOJÍ. OCHUTNÁVKA Z EKVÁ-
DORU, OD MOŘE DO 5000m.
Roman Rozínek
2. 11. 2011 18.00 hodin 
Srdečně zveme na další ze série přednášek pořádaných ZOO Dvůr Králové nad 
Labem v sálku Městské knihovny Slavoj. Tentokrát se vydáme na Galapágy. Do-
zvíte se něco o tamní | óře a fauně a také o tom, co všechno můžete vidět jako 
skoro obyčejný turista na ostrově Santa Cruz. Přijměte pozvání na výlet na ost-
rov Isabela a na potápění se žraloky. Přednáška je zdarma. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jitka Šmelhausová 
14. 11. 2011 od 17.00 hodin
Další lekce trénování paměti je tu. Přijďte si vyzkoušet zajímavou mnemotech-
nickou pomůcku v praxi. Zapojíme obě mozkové hemisféry při zapamatovává-
ní si jmen a tváří. Jak vyzrát na selhávající paměť se dozvíte v sálku knihovny Sla-
voj. Vstup zdarma.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽÍ KDE KONČÍ SVĚT 2011/2012, 
ČESKÝ ROK - MĚSÍC ŘÍJEN 
15. 11. 2011 
1. Literární soutěž tvůrčího psaní s názvem „Pojďme se podívat na měsíc ří-
jen aneb Vraťme se do doby vzniku československého státu a navštivme tatíčka 
T. G. Masaryka.”
2. Výtvarná část soutěže s podtextem „Posvícení v české krajině aneb Jak to 
vypadá, když se sejdeme na obědě u dědy a babičky.“
Přesné požadavky na formát a popis hlavičky prací najdete na webových stránkách 
a na facebooku knihovny. Děkujeme všem, kteří se do tohoto projektu zapojili.

MARTINA MINÁRIKOVÁ: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VIETNAMU 

„VIDĚT VIETNAM / THẤY VIỆT NAM“ 
16. 11. 2011 18.00 hodin zahájení výstavy – 16. 12. 2011 závěr výstavy
Autorka koncepce výstavy Martina Mináriková vystaví jednak své vlastní foto-
gra7 e ze středního a jižního Vietnamu, ale také výjimečné fotogra7 e z dalších 
částí Vietnamu od jiných cestovatelů, kteří tuto krajinu navštívili. Každá z foto-
gra7 í bude obsahovat krátký příběh, který Vám přiblíží důvod, proč byla tato 
fotogra7 e pořízena, zvyky, krajinu a také zajímavé odlišnosti naší a vietnamské 
kultury. Zahájení obohatí ochutnávka vietnamské kuchyně. Výstavu podpořila 
cestovní kancelář China Tours. Výstava bude ukončena 16. 12. 2011 v 18.00 ho-
din přednáškou Martiny Minárikové a Jaroslava Jiřičky o cestování Viet-
namem od severu až na jih. Fotogra7 e si můžete prohlédnout v literární ča-
jovně a v galerii na chodbách MěK Slavoj. Slavnostní zahájení proběhne v lite-
rární čajovně v 18.00 hodin. Vstupné na vernisáž výstavy 20,- Kč. 

TÁŇA KUBÁTOVÁ
BESEDA SE ZNÁMOU SPISOVATELKOU ROMÁNŮ NEJEN PRO ŽENY 
23. 11. 2011 od 18.00 hodin
Spisovatelka Táňa Kubátová je oblíbenou autorkou románů jako např. Absti-
nentka, Co je v domě, Dlouhán od naproti atd. Její knihy se hojně kupují, čtou 
a v knihovnách se na ně tvoří pořadníky. Sama autorka o sobě říká, že je perma-
nentně náchylná k únikům z reality. Přijďte strávit večer s touto zajímavou osob-
ností literárního světa a dozvíte se něco více o jejích knihách, plných laskavého 
humoru, o spisovatelce samotné a také o jejích plánech do budoucna. Snad 
prozradí, na čem právě pracuje… Setkání se známou spisovatelkou proběhne 
v sálku knihovny. Vstupné 30 Kč. 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU ANEB KNIHOVNA PRO CELOU RODINU 
26. 11. 2011 od 9.00 do 11.30 hod. a od 13.00 do 17.00 hod
Den plný tvořivých aktivit a výtvarných dílen. Připraveno je divadelní před-
stavení pro děti i dospěláky, ochutnávka lidových řemesel 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. Přijďte se 
k nám podívat a pomozte nám ozdobit vánoční strom knihovny Slavoj.

PRVNÍ POMOC 
MILADA SUCHARDOVÁ, ZÁCHRANÁŘ ZZS DVŮR KRÁLOVÉ
30. 11. 2011 od 18.00 hodin 
Víte, jak reagovat při naléhavých zdravotních problémech? Při zástavě dýchání 
a krevního oběhu, krvácení, kolapsových stavech, epilepsii, mozkové mrtvici 
a jiných závažných poruchách zdraví? Víte, co dělat, když jste svědky dopravní 
nehody? Umíte poskytnout první pomoc? Jak funguje záchranná služba a před-
nemocniční zdravotní péče ve Dvoře Králové nad Labem? Odpovědi na tyto 
a spoustu dalších otázek Vám poskytne paní Milada Suchardová, záchranář ZZS 
Dvůr Králové nad Labem. Přednáška se koná zdarma v sálku knihovny Slavoj. 

KURIOZITY ZE SVĚTA ZVÍŘAT:  RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI
17.10. – 20.11. 2011
Výstavní sál Špýcharu
Zveme Vás na další zajímavou interaktivní výstavu, připravenou ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě, která je věnovaná plazům. Mů-
žete si vyzkoušet „lovit“ hmyz jako chameleón, pohybovat se v želvím krunýři, 
„postarat se“ o žabí vajíčka apod. K dispozici bude také pracovní katalog.
Vstupné: 30,- Kč 
Otevírací doba: út – pá:  9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 - 17

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE
Neděle 6. 11. 2011 od 16:00 
Přednáškový sál Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se 
o představení nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj 
název na divadlo Zvoneček.
Vstupné: dobrovolné

PÁSMO KAŠPÁRKOVÝCH POHÁDEK
Sobota 12. 11. 2011 od 15:00
Přednáškový sál Špýcharu 
Pásmo pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského soubo-
ru Klíček
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

MAŠKARNÍ PLES - ŠIBŘINKY
Sobota 12.11. 2011 od 20:00
Zábavní centrum Zálabí Dvůr Králové nad Labem
Hraje EGO RETRO MUSIC Hořice
Vstupné: 180 Kč. Prodej vstupenek: Městské muzeum ve Dvoře Králové n.L.
Tel.: 499623800 , 603295389, e-mail: info@muzeumdk.cz

O RUSALCE A VODNÍKOVI
Neděle 20. 11. 2011 od 16:00 
Přednáškový sál Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se 
o představení nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj 
název na divadlo Zvoneček.
Vstupné: dobrovolné

VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALENSKÝM 
TENTOKRÁT PRO DOSPĚLÉ
„Cesty kreativní fantazie k výtvarnému sdělení“
Středa 23.11. 2011 od 18 hodin
Přednáškový sál Špýcharu 
Chcete se oprostit od každodenních starostí a stresu, přijďte si vyzkoušet mo-
notyp, automatickou kresbu nebo si popovídat o barvách a jejich působení na 
člověka. Všechny dílny jsou většinou zaměřené na dětského návštěvníka, teď je 
tu konečně něco pro nás, dospělé. 
S sebou: voskovky, vodové barvy, tempery, štětce ploché č. 12 a č. 16, štětce ku-
laté č. 10 a č.12, houbičku na nádobí, 10 ks čtvrtek A3.  Vstupné: 70 Kč

KYTAROVÝ RECITÁL DAVIDA JAKUBCE
Pátek 25.11. 2011 od 19 hodin
Přednáškový sál Špýcharu
Kytarový recitál Davida Jakubce, jako host vystoupí Václav Vaňura. Uslyšíte 
country, folk, jižanský rock a další žánry.
Vstupné: 50 Kč

M Ě S T S K É  M U Z E U M

LEDNÍ HOKEJ - MUŽI  LISTOPAD 2011

2.11.2011 ST 18:00 Dvůr Králové n.L. x St Nový Bydžov

6.11.2011 NE 17:00 Dvůr Králové n.L. x Sk Třebechovice

13.11.2011 NE 17:00 Dvůr Králové n.L. x HC Vrchlabí

20.11.2011 NE 17:00 Dvůr Králové n.L. x Sokol Semechnice

7. – 8. 12. 2011  Vánoční dílna s ukázkou malování vánočních ozdob

PŘIPRAVUJEME

17. 12. 2011  Koncert Jamese Harriese
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D D M  J E D N I Č K A

VÁNOCE U NÁS DOMA
1.11. – 5.12. 2011
Výtvarná a rukodělná soutěž, jejímž tématem jsou Vánoce a vše co k nim patří. 
Úkolem soutěžících je zachytit vánoční atmosféru buď na výkresech, nebo vý-
robečkem. Povoleny jsou všechny výtvarné techniky, libovolné materiály. Ur-
čeno: pro jednotlivce i školní kolektivy z MŠ, ZŠ, SŠ, léčebny, domovy mládeže.
Bližší informace: tel.499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

BAZAR ZIMNÍHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB
2.11. – 4.11. 2011 – příjem věcí 2.11., prodej 3.11. a vracení 4.11. – vždy 9.00 
– 16.30 hodin
K prodeji můžete nabídnout zimní oblečení ke všednímu nošení a zimní spor-
tovní oblečení všech velikostí, zimní obuv pro děti a dospělé, sportovní obuv, 
sportovní vybavení k zimním sportům – lyžování, bruslení, hokej, sáňkování, 
klouzání, bobování, snowbording… Přijímáme pouze věci čisté a nepoškozené. 
Bližší informace: tel. 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
7.11. – 11.11.2011 od 8. 00 do 17.00 hod.
Pomozte lidem, kteří se dočasně ocitli v nouzi. Určitě máte doma pro vás ne-
potřebné, ale zachovalé věci, které mohou ještě posloužit. Čisté a nepoškoze-
né především podzimní a zimní oblečení a obuv pro děti i dospělé, přikrývky, 
spací pytle, deky, povlečení, závěsy, záclony, hračky a různé funkční hry můžete 
nosit do DDM Jednička průběžně od 8.00 do 17.00 hod. Vše pečlivě zavažte do 
igelitových pytlů nebo krabic. Bližší informace: tel. 499 320 353, e-mail: dana.
kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

SKLIZEŇ JUNIORFILMU I.
7.11. 2011 od 16.00 hodin
Junior7 lm – Memoriál Jiřího Beneše - Celostátní soutěž mladých amatérských 
7 lmařů prošla v letošním roce zásadní kvalitativní proměnou – byla pořádána 
na novém místě, rozšířil se její název, zvýšila se úroveň projekce. A bylo se na co 
dívat! Zveme vás na malou ochutnávku! Dozvíte se mnohé o vlastní akci, zhléd-
nete zajímavou kolekci 7 lmů včetně několika oceněných. Místnost s klubovou 
úpravou a možností občerstvení, prezentační výstava Junior7 lmu. Vstupné 15,- 
Kč. Přihlášky nejpozději do 2.11.2011. Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: 
vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

MEDVĚDI NEVĚDÍ
11. - 12.11. 2011 – pátek 16.30 – sobota 10.00 hodin
Bohatý program s přespáním v Jedničce na téma medvídci a medvědi je ur-
čen pro všechny děti, které chtějí zažít spoustu zábavy, vytvořit si pěkné med-
vídky a zahrát si prima hry. Přihlášky nejpozději do 7.11.2011. Cena: 120,- Kč (v 
ceně je zahrnuto: večeře, snídaně, ubytovací náklady a veškerý materiál). S se-
bou: hygienické potřeby, spací pytel, pyžamo, oblečení a obuv do budovy a 
ven, dobrou náladu. Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernoto-
va@ddmdvurkralove.cz.

ÚDOLÍM JIZERY / AKCE Z CYKLU RODINNÉ VÝPRAVY
12.11.2011
Vracíme se k volnému cyklu akcí Rodinné výpravy. Určeno rodičům a prarodi-
čům s dětmi, malým i velkým zájemcům samostatně. Tentokrát se vydáme do 
Pojizeří – navštívíme městečko Železný Brod se zajímavými zákoutími a muze-
em, prohlédneme si pozoruhodnou vodní elektrárnu a pak se vydáme Riegro-
vou stezkou kolem Jizery směr Semily. Přihlášky nejpozději do 9.11.2011. Více 
o Rodinných výpravách na: www.ddmdvurkralove.cz. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

SKLIZEŇ JUNIORFILMU II.
14.11.2011 od 16.00 hodin
Další setkání se snímky Junior7 lmu – Memoriálu J. Beneše. Zajímavosti a statis-
tiky soutěže, poroty, ocenění; ukázky několika snímků z uplynulých let a 7 lmový 
blok z letošní kolekce soutěže. Místnost s klubovou úpravou a možností občer-
stvení, prezentační výstava Junior7 lmu. Vstupné 15 Kč. Přihlášky nejpozději do 
10.11.2011. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
16.11.2011 od 17.00 hodin
Zveme všechny děti a rodiče s dětmi na podvečerní zahradu Jedničky, plnou 
strašidel a strašidýlek, která si pro vás připravila lehce „bubácké“ úkoly. Těšit 
se můžete například na Bluďáka obludného, Parusalku prastarou nebo Jezin-
ku dětskomilnou. Akce se neuskuteční pouze za vytrvalého deště či krutého 
mrazu. Přijít můžete s vlastním lampiónem nebo lucerničkou ve strašidelném 
kostýmu. Pro všechny bude připravený horký čaj a sladká odměna. V závěru 
akce budou vyhodnoceny nejoriginálnější strašidelné kostýmy. Vstupné: děti 

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L., 544 
01, telefon 499 320 353, info@ddmdvurkralove.cz, www.ddmdvurkralove.cz.

v kostýmech 15,- Kč, ostatní 20,- Kč. Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: 
sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

TVOŘÍME Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
18.11. 2011, 16:00 – 17:30 HODIN
Pro děti od 10 let, mládež a dospělé zájemce. Přijďte si k nám vlastnoručně vyro-
bit panenky z kukuřičného šustí a připomenout si tradiční výrobky české lidové 
tvořivosti. S sebou: přezůvky. Cena: 40,- Kč. Přihlášky nejpozději do 15. 11. 2011. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

ADVENT V JEDNIČCE 
26.11.2011, 10.00 – 15.00 hodin
Zveme vás na adventní trhy a předvánočně laděné dílny v Jedničce. Spojit tak 
můžete nákup adventních předmětů a vánočních dárků s návštěvou tvořivých 
dílen, ve kterých si vytvoříte např. adventní věnce, stáčené svíčky, pečené a 
zdobené perníčky, nejrůznější adventní a vánoční dekorace, získáte spoustu 
nápadů a inspirace. V rámci akce bude otevřená výstava betlémů. Bližší infor-
mace o akci a časový harmonogram jednotlivých dílen naleznete na letáčcích a 
na www.ddmdvurkralove.cz. Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.
cernotova@ddmdvurkralove.cz.

KOUZLO BETLÉMŮ
28.11. – 2.12.2011, otevřeno denně: 8.00 – 12.30, 13.30 – 16.00 hodin
Tradiční adventní výstava představí pestrou paletu betlémů z různých mate-
riálů (papír, keramika, překližka, dřevo…), pro kolektivy i jednotlivé zájem-
ce máme připraveno průvodní slovo objasňující vznik lidového betlemářství 
a upozorňující na unikáty a kuriozity mezi českými betlémy. Součástí výstavy 
bude prodej keramiky a drobností pro radost. Školní a jiné kolektivy prosíme 
o předchozí nahlášení návštěvy. Vstupné: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč. Bližší infor-
mace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

ČERTOVSKOU NOC 
2. – 3.12.2011, pátek 16.30 – sobota 10.00 hodin
Svátek Mikuláše se blíží a s ním i nadílka čertů a andělů. Zveme všechny malé 
„rarachy“ na tradiční „přespávačku“ do Jedničky. Připravena je pro vás nejenom 
mikulášská nadílka, ale i spousta další čertovské zábavy. Cena: 130,- 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. Přihlásit se můžete v Jedničce nejpozději do 28.11.2011. Bližší infor-
mace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
4.12.2011, 15.30 - 18.00 hodin
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 a disko-
tékou, mikulášská nadílka a andělské překvapení. Bližší informace o akci nalez-
nete na letáčcích a na www.ddmdvurkralove.cz.

NOVÉ KROUŽKY V JEDNIČCE
Nabídku zájmových kroužků pro děti i dospělé ještě rozšiřujeme! Nově nabí-
zíme pro děti od 12 let, mládež a dospělé kroužky francouzštiny pro začá-
tečníky a angličtiny pro začátečníky a pokročilé. Všechny zájemce o tyto 
kroužky uvítáme v Jedničce na úvodních schůzkách (angličtina pondělí 14.11. 
v 17.30, francouzština - úterý 15.11. v 16.00 hodin). Na úvodních schůzkách se do-
hodnete na všech podrobnostech a případně rozdělíte (zájemci o konverzaci, 
výuku, či 7 lmovou angličtinu,…). Novinkou je rovněž kroužek pilates pro děti 
nebo pro dospělé. Více informací o tomto kroužku v DDM. Od ledna 2012 za-
hájí svou činnost kroužek RC modelů. I o tomto kroužku naleznete podrobné 
informace na www.ddmdvurkralové.cz nebo vám je poskytneme v Jedničce.

 NEDĚLE  6. 11.2011  14.00 - 15.30 hod.
 SOBOTA  12. 11.2011  14.00 - 15.30 hod.
 NEDĚLE  13. 11.2011  14.00 - 15.30 hod.
 ČTVRTEK  17. 11.2011  13.30 - 15.00 hod. 
 SOBOTA  19 11.2011  14.00 - 15.30 hod.
 NEDĚLE  20. 11.2011  14.00 - 15.30 hod.
 PÁTEK  25. 11.2011  (večerní) 19.30 - 21.00 hod.
 SOBOTA  26. 11.2011  14.00 - 15.30 hod.
 NEDĚLE  27. 11.2011    14.00 - 15.30 hod. 
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