
Beca sice na první kolo námluv řekne „ne“, ale nezpochybnitelný hudební sluch 
a schopnost zpívat čistě i ve sprše, ji nakonec do klubu zpívajících studentek při-
vede. Režie: J. Moore, hrají: E. Banks, A. Kendrick, A. Knapp, ad.
Komedie, hudební, USA 2012.  Délka filmu 112 min. Vstupné 90 Kč.

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
16. a 17. 1. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Jack Reacher je jako duch. Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen tehdy, 
kdy chce on sám být nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedl-
nost je slepá, a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země. Život pěti 
lidí ukončí šest kulek vypálených odstřelovačem. Takový masakr si od policie vyžá-
dá nadstandardní nasazení, které brzy korunuje dopadení pachatele. Bývalý elitní 
voják nemá pod tíhou důkazů sebemenší šanci, přesto tváří v tvář vyšetřovatelům 
zarytě mlčí. Ti z něj dostanou jedinou větu: „Sežeňte Jacka Reachera.“
Režie: Ch. McQuarrie, hrají: T. Cruise, W. Herzog, R. Pike, ad.
Akční, krimi, USA 2012. Délka filmu 130 min. Vstupné 100 Kč.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
19. 1.  (sobota) 16:30 hod. 
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest 
je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledá-
ní něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu, která s ním uzavře dohodu, 
že když ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat spoustu čokolády, bonbónů 
a těch nejlepších sladkostí. Režie: S. Aubier, V. Patar, B. Renner. 
Animovaná, rodinná pohádka, Francie 2012. Délka filmu 80 min. Vstupné 90 Kč.

CARMEN
19. a 20. 1. (sobota, neděle) 19:00 hod. ve 3D, v 16:00 hod. v neděli ve 2D
Muzikálová Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí do  přímořského špa-
nělského města  zrovna v době zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou 
Josém Riverou. Oba jsou charakterově čistí až naivní, což se rozhodně nedá 
říci o mafiánském starostovi Mendozovi a jeho hlavním pomocníkovi, policej-
ním kapitánu Zunigovi. José se snaží posunout jejich platonickou lásku dál, ale 
zbožná Katarína hodlá počkat až na svatební noc. José se snaží s tímto smířit, 
ale první setkání s Carmen mu převrátí život na ruby.
Režie: F. A. Brabec, hrají: L. Bílá, J. Korn, V. N. Bárta, ad.
Muzikál, ČR 2013. Přístupno od 12 let. Délka 126 min. 
Vstupné 130 Kč/2D, 165 Kč/3D.

ANNA KARENINA
23. a 24. 1. (středa, čtvrtek) 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 80 Kč.

LOUSKÁČEK 
26. 1. (sobota) 16:00 hod., formát 3D
3D záznam legendárního baletu Petra Iljiče Čajkovského „Louskáček“. Pohádka 
o holčičce Mášence a jejím kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy, 
který se v její fantazii promění v krásného prince.
Choreografie: Jurij Grigorovič podle Mária Petipy, hudba: Petr I. Čajkovskij.
Záznam baletu z Mariinského divadla v St. Petěrsburgu. Délka 106 min. 
Vstupné 220 Kč.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
26. a 27. 1. (sobota, neděle) 19:00 hod.,  přístupno od 15 let
Expendables jsou zpět a tentokrát je to osobní! Poté co byl Tool, srdce a duše 

strana 1

KRÁLOVÉDVORSKÉ
KdeCo LEDEN 2013

K I N O  S V Ě T
SKYFALL
2. a 3. 1. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Daniel Craig se vrací jako James Bond – agent 007. Tentokrát má jeho akce název 
Skyfall. I v nejnovějším příběhu Bondova loajalita k M musí projít těžkou zkouškou, 
poté co je MI6 napadena neznámým útočníkem. M začíná být  doháněna vlastní 
minulostí. Bond musí vypátrat a zneškodnit zdroj ohrožení bez ohledu na to, co 
musí obětovat sám. Režie: S. Mendes, hrají: D. Craig, J. Dench, J. Bardem, ad.
Akční, thriller, USA a VB 2012 Délka filmu 145 min. Vstupné 90 Kč.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
5. a 6. 1. (sobota, neděle) 15:00 hod., v sobotu ve 2D, v neděli ve 3D
„Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobro-
družné výpravě, jejímž cílem je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království 
Erebor, o které hobity připravil drak Šmak. Díky čaroději se Bilbo ocitne ve spo-
lečnosti 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 kouzelníky.  
Režie: P. Jackson, hrají: I. McKellen, M. Freeman, R. Armitage, ad.
Fantasy, USA 2012. Délka filmu 164 min. Vstupné 140 Kč/3D, 100 Kč/2D.

BÍDNÍCI
9. a 10. 1. (středa, čtvrtek)  19:00 hod., přístupno od 12 let
Hlavním hrdinou muzikálu, natočeném podle stejnojmenného románu Victora 
Huga, je Jean Valjean, který je odsouzen na galeje za to, že ukradl kousek chle-
ba. Po svém propuštění se z něj stává skutečný zločinec, který procitne ze svých 
hříchů až když biskup zapře před policií jeho loupež. Deset let poté se stává sta-
rostou městečka Vigau, velitelem místní policie je však naneštěstí jmenován in-
spektor Javert, který má s Valjeanem z galejí nevyřízené účty.
Režie: T. Hooper, hrají: H. Jackman, A. Hathaway, R. Crowe, ad.
Muzikál, drama, romantický, VB 2012.  Délka filmu 152 min. Vstupné 100 Kč.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

12. a 13. 1. (sobota, neděle) 16:30 hod., v sobotu ve 3D, v neděli ve 2D
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jed-
noho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária 
v Dubai. Želvy jsou rozhodnuti za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly dokázat 
nemožné a dostat se zpět na svobodu. Režie: B. Stassen
Animovaná, dobrodružná pohádka, Belgie 2012. Mluveno česky. Délka filmu 93 
min. Vstupné 80 Kč/2D, 120 Kč/3D.

LADÍME!
12. a 13. 1. (sobota, neděle) 19:00 hod.,  přístupno od 12 let
Beca nastoupila na novou školu a jako těžký introvert má v plánu nikam se ne-
zařazovat a s nikým se nepřátelit. To je první důvod, proč ji nepotkáte jinak, než 
se sluchátky na uších. Tím druhým je touha stát se úspěšnou dýdžejkou. Svého 
plánu se drží až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu holek, kterými 
jsou upjaté královny krásy, urostlé drsňačky, sexuální dračice i těžké asociálky, jež 
spojuje soutěžní sborové zpívání slavných písniček bez hudebního doprovodu. 
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Rezervace na www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403, e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. 
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H A N K Ů V  D Ů M

DIVADLO JÁRY CIMRMANA - BLANÍK
10. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Jevištní podoba českého mýtu. Vstupné: 390, 370, 350 Kč

PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH
11. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje REFLEX Stanislava Čtvrtečky. Vstupné: 190 Kč.

PROUTNÍK POD PANTOFLEM / HRA V PřEDPLATNéM
13. 1. od 19:30 hod., sál Hankova domu
Georges Feydean: Bláznivá komedie .
Hrají herci DIVADLA NA FIDLOVAČCE Sandra Pogodová, Marek Holý, Petr Rychlý 
a další. Vstupné: 320, 310, 300 Kč

XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU
18. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu 
K tanci a poslechu hraje MARATHONBAND Zlín, host večera je kapela DUM DO-
OBIE DOOBIE BAND Praha. Vstupné: 400 Kč

XVIII. PLES ZŠ SCHULZOVY SADY
25. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu 

KAŠPÁREK V PEKLE
27. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu
loutková scéna Klíček 

Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz
Otevírací doba: po: 14:00–21:00 hod.; út–čt:  09:00–12:00 a 
14:00–16:00 hod. Více na www.hankuv-dum.cz.

Pokračování ze strany 1

BYLO NÁS PĚT / HRA V PřEDPLATNéM
13. února –

 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA 
24. února – pohádka z Divadelního čtyřlístku

DNY R. A. DVORSKÉHO
21. a 26. března 

PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
9. dubna

PřIPRAVUJEME

K I N O  –  F I L M O V Ý  K L U B
ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ
8. 1 . (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
26. dubna 1986, Pripjať, několik kilometrů od Černobylu. Tohoto krásného letního 
dne slaví Anya a Piotr svoji svatbu. Malý Valery a jeho otec Alexeï, inženýr v jaderné 
elektrárně Černobyl, zasazují jabloň. Nikolaï, lesní správce, vykonává svoji pravidel-
nou pochůzku po lese. V elektrárně však dojde k havárii. Piotr je povolán, aby uhasil 
oheň – nikdy se nevrátí. Radioaktivita okamžitě mění podobu těch, kteří jí byli zasa-
ženi. Lidé jsou najednou ve spěchu evakuováni. O deset let později – Pripjať, město 
přízraků, které jeho obyvatelé opustili, se stává zemí nikoho.
Režie: M. Bogamin, hrají: O. Kurylenko, A. Chyra, I. Iosifov, ad. 
Drama, Francie, Ukrajina, Polsko, Německo 2011. Délka 108 min. Vstupné 90 Kč.

ARGO
15. 1. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 12 let
Film vychází ze skutečného příběhu. Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti 
Američanů, která se odehrála na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Film ukazuje 
divákům skutečnost, která nebyla známa celá desetiletí. Dne 4. listopadu 1979 
vrcholí íránská revoluce. Radikálové pronikají na americké velvyslanectví v Tehe-
ránu, kde zajímají celkem 52 amerických rukojmí.
Režie: B. Affleck, hrají: B. Cranston, B. Affleck, J. Goodman, ad. 
Thriller, historický, USA 2012. Délka filmu 120 min. Vstupné 90Kč.

VÁŇA
22. 1. (úterý) 19:00 hod.
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět 
jeho myšlení. Způsob života, jaký žije se nedá příliš popsat slovy, musíte ho zaku-
sit – vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším pojetí prožíváme jeden rok 
s Váňou v jeho maximální blízkosti. Film poodkrývá zákulisí dostihového sportu, 
které není vždy takové, jak ho známe z hraných filmů.
Režie: J. Wagner, hrají: J. Váňa, J. Váňa junior, P. Váňová, ad. 
Dokument, ČR 2012.  Délka filmu 75 min. Vstupné 70 Kč.

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
29. 1. (úterý) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou komedii 
plnou těch největších hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak to dokážou 
rozjet.
Režie: E. Banks, S. Brill, S. Carr, R. Cundieff, J. Duffy, G. Dunne, P. Farrelly, P. Forsberg, 
J. Gunn, B. Odenkirk, B. Ratner, J. van Tulleken, hrají: K. Winslet, H. Jackman, H. Ber-
ry, N. Watts, R. Gere, E. Banks, ad. 
Komedie, USA 2012.  Délka filmu 98 min. Vstupné 90 Kč.

Expendables, brutálně zavražděn na  misi, jeho parťáci přísahají pomstu. Ale 
nejsou jediní, kteří prahnou po krvi. Toolova nádherná a divoká dcera Fiona se 
vydává na její vlastní krvavou cestu za pomstou, která se zkomplikuje ve chví-
li, kdy je zajata nemilosrdným diktátorem, který se chystá zničit hnutí odporu. 
Nyní musí Barney a Expendables riskovat vše nejen pro záchranu lidu, ale i Fiony.
Režie: S. West, hrají: S. Stallone, J. Statham, D. Lundgren, J. Li, Ch. Norris, ad.
Akční, dobrodružný, USA 2012. Délka filmu 103 min. Vstupné 80 Kč.

PARANORMAL ACTIVITY 4
30 a 31. 1. (středa, čtvrtek) 19:00 hod., přístupno od 15 let
Příběh hororu Paranormal Activity 4 volně navazuje na druhý díl, v němž démo-
nem posedlá Katie vyvraždila rodinu své sestry s výjimkou nemluvněte Huntera, 
které unesla neznámo kam. Uběhlo pět let a  tahle dvojice s  velice pohnutou 
minulostí se přistěhuje na  poklidné americké předměstí, které záhy poklidné 
být přestane. Paranormální sílu na vlastní kůži pocítí především matka s dcerou, 
které žijí v  sousedství Katie. Po prvních nevysvětlitelných událostech instalují 
v domě kamery a další bezpečnostní prvky a nestačí se divit tomu, co na nich 
uvidí. Jenže u toho se temné síly, které se nad nimi stahují, nezastaví.
Režie: H. Joost, A. Schulman, hrají: K. Featherston, K. Newton, M. Shively, ad.
Horor, USA 2012. Délka filmu 95 min. Vstupné 80 Kč.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
31. 1. (čtvrtek) 16:00 hod.
Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostávají na filmové plátno v dobrodružném 
příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových. Malý výlet do Prahy nabídne tomuto 
Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově mostě je nejdříve přepadne obživlý lev ze 
sochy Bruncvíka, který je pak zavede do podzemních chodeb pražského Hradu, 
kde se setkají se samotným císařem Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minu-
losti do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných císařských astrologů 
jenom Čtyřlístek může získat císaři zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři 
život i korunovační klenoty, o které usiluje proradný alchymista Kelly.
Režie: M. Žabka.
Animovaná, rodinná pohádka, ČR 2012. Délka 100 min. Vstupné 120 Kč.

UNIE RODIÈÙ A PØÁTEL základní školy poøádá

18. PLES18. PLES

Dne 25.  ledna 2013 ve 20 hodin
ve velkém sále Hankova domu

Hraje CONSTELLATION J. Jambora, Praha

Pøedtanèení ANGELES DANCE GROUP, Dvùr Králové n.L. 

Bohatá tombola
Vstupné 200 Kè
Vstupenky v ekonomickém odd. školy
Telefon: 499 320 901

ZŠ SCHULZOVY SADY
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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

KURZ HÁČKOVÁNÍ 
9. 1. a 16. 1. od 17:00 do 19:00 hod. 
Pro všechny zájemce o  ruční práce nabízíme kurz háčkování. Seznámíte se 
základními postupy a vlastnoručně si uháčkujete prostírání a šálu. 
Cena 60 Kč/lekci. 
Na akci je nutné se předem přihlásit - nejpozději do 7. ledna 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

NOC NA OLYMPIÁDĚ aneb VÍKEND V POHYBU 
18.–19. 1. od 17:30 do 19:30 hod.
Netradiční, sportovně zaměřená akce s  přespáním pro děti školního věku. 
Během několika hodin se seznámí a vyzkouší si různé druhy sportů a pohy-
bových aktivit (ringo, kroket, petanque, šipky, basketball, volejbal, atletiku, 
fitcross, stepaerobic, breakdance a  streetdance a  mnoho dalšího), chybět 
nebudou ani oblíbené sportovní hry na XBox Kinect (golf, bowling,…). Těšit 
se můžete také na soutěže. S sebou: Sportovní obuv a oblečení, hygienické 
potřeby, spací pytel, pyžamo, dobrou náladu. Cena: 170 Kč (v ceně je zahrnuto: 
večeře, snídaně, ubytovací náklady, pronájem tělocvičny a veškerý materiál). 
Přihlášky nejpozději do 14. ledna 2013.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: info@ddmdvurkralove.cz.

ZIMNÍ OBRÁZKY DO OKEN I PRO RADOST 
18. 1. od 17:00 do 19:00 hod.
Tvoření pro děti i rodiče s dětmi na zimní téma. Přijďte si do Jedničky vyrobit 
veselé sněhuláčky a další zimní dekorace. Příjemně strávíte odpoledne a domu 
si odnesete vlastnoručně vyrobené obrázky, které oživí váš pokoj a navodí pří-
jemnou zimní atmosféru. Cena: 20 Kč za osobu. S sebou přezůvky a tvůrčí nála-
du. Přihlášky nejpozději do 14. ledna 2013. 
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

NOCUJEME V HÁJOVNĚ  
18.–19. 1., sraz v 15:10 hod. na autobus. nádraží, návrat v 15:48 hod. tamtéž
Nocování v hájovně na kraji trochu zapomenuté osady v lesích může být za-
jímavým dobrodružstvím. Zveme všechny kluky a holky starší 10 let na malý 
„dobrodružný“ výsadek do hájovny ve staré Hajnici. Čekají vás hrátky, soutěže 
a večerní pátrací hra, dojde i na opékání buřtů. Baterku a dobrou náladu s se-
bou! Cena: 290 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz 

ŘEMESLA V JEDNIČCE 
19. 1. od 14:00 do 17:30 hod.
 Pro malé i  velké zájemce připravujeme v  Jedničce již druhý ročník řemeslných 
workshopů. Čekají vás ukázky tradičních i novodobých řemeslných technik a v ote-
vřených dílnách budete mít možnost vyzkoušet si činnosti, které vás zaujmou. Těšit 
se můžete na ukázky a workshopy řezbářství, Tiffany – vitráže, točení na hrnčíř-
ském kruhu, pletení z  pedigu, patchwork, šperkování a  mnoho dalšího. Rozpis 
workshopů a časový harmonogram naleznete na letáčcích a na webových strán-
kách Jedničky. Vstupné 60 Kč dospělý, 30 Kč dítě, zdarma děti do 3 let. Akce probíhá 
za finanční podpory společnosti Východočeská plynárenská a.s.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

KURZ BATIKY A ZDOBENÍ TEXTILU I. 
23. a 30. 1. od 17:30 do 19:30 hod. 
Pro všechny zájemce o vlastnoruční úpravu textilu připravila Jednička kurz, 
na kterém se seznámíte s různými technikami batiky (např. vázaná, sypaná, 
vosková, savování…) a  dalšími možnostmi zdobení a  úpravy pomocí tex-
tilních barev, ubrousků, tiskátek, šablon apod. Kurz se skládá ze dvou lekcí, 
které na sebe tématicky navazují. S sebou: bílý a tmavý textil (např. trička, 
kousek látky, ubrus, atd.), lze použít i starší, ale vše z bavlny, vyprané a bez 
použití aviváže. Cena: 80 Kč/lekci (v  ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky 
a barvy). Na kurz je nutné se předem přihlásit a to nejpozději do 15. led-
na 2013.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

NEROSTY A ZKAMENĚLINY (VÝSTAVA)
28.–31. 1. od 08:00 do 12:30 hod. a od 13:30 do 14:30 hod.
Pořádání podobných výstav pro školy i veřejnost má v Jedničce dlouholetou 
tradici. Navazujeme na  ni touto výstavou, kterou pořádáme ve  spolupráci 
s panem Miroslavem Voňkou. Prohlédnete si zajímavé nerosty a zkameněliny 
z  jeho i  jiných sbírek. Představíme vám kameny surové i broušené z nalezišť 
z Podkrkonoší i odjinud a zajímavé fosílie. I když je výstava pořádána zejména 
pro školy, rádi na ní přivítáme zájemce z řad veřejnosti. Expozice bude doplně-
na drobným prodejem. Školní a jiné kolektivy prosíme o předchozí nahlášení. 
Vstupné: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč.
Bližší informace na tel. nebo e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.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.

NA ÚNOROVé POLOLETNÍ A 
JARNÍ PRÁZDNINY  PřIPRAVUJEME

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
HURÁ ZA DINOSAURY  
1. 2. – celodenní výlet do Dinoparku v Liberci
PRÁZDNINOVÝ BOWLING  
1. 2. – bowlingový turnaj v hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové nad Labem

JARNÍ PRÁZDNINY – akce na jednotlivé dny:
DEN PRO TVOŘIVÉ DĚTI  
4. 2. – rukodělný program  
PRÁZDNINOVÉ VODNÍ DOBRODRUŽSTVÍ   
5. 2. – výlet do Aquparku a Tonga v Hradci Králové
EXKURZE DO TELEVIZE 
6. 2. – výlet do Prahy spojený s návštěvou televizního studia
TAJEMNÁ NOC S HARRY POTTEREM 
7.–8. 2. 

JARNÍ PRÁZDNINY – celotýdenní akce:
JARŇÁKY  S JEDNIČKOU V JEDNIČCE 
4.–7. 2. – prázdninový pobyt v Jedničce. Během čtyř dnů si užijete zajímavé hry 
a soutěže, výlet do Prahy a další dobrodružství
LEDOVÉ PRÁZDNINY 
5.–7. 2. – pestrý program pro milovníky zimních sportů – bruslení, sáňkování, 
lyžování, bobování, stavba iglú, výprava za Sněžným mužem, zimní opékání…

Podrobné informace k akcím o pololetních a jarních prázdninách naleznete 
začátkem ledna na www.ddmdvurkralove.cz, nebo přímo v Jedničce.

AKCE NA LEDEN PRO MATEřSKé A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOULOVANÁ V JEDNIČCE  
10. 1. – sportovní soutěž
ZLATÁ BĚŽKA 
23. 1. – štafetový závod 
OTÁZKY A OBRÁZKY 
15.–18. 1. – přírodovědná soutěž 
KLÁNÍ MALÝCH ŠKOLÁKŮ   
30. 1. – vědomostní klání škol 

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Zimní pohádka, Karnevalové inspirace, Věda a vynálezci, 
Hrátky se zvířátky.

Bližší informace o akcích a programech pro MŠ a ZŠ 
i fotogalerii z dříve proběhlých akcí naleznete na www.ddmdvurkralove.cz
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 PROGRAM BABY SIGNS   středa 9. 1. od 09:30 do 10:00 hod.

Pondělí 09:00–12:00 Cvičeníčko
Úterý 09:00–12:00 Včeličky (pro děti do 2,5 let)
Středa 09:00–11:30 Z pohádky do pohádky (čtení, kreslení aj.)
 16:30–17:30 Hudebně-pohybový kroužek (děti 2-5 let)
Čtvrtek 09:00–11:30 Klub miminko pro děti do 1,5 roku
Pátek 09:00–12:00 Školka nanečisto
Každý den je k dispozici také „Volná herna“ a kromě „Školky nanečisto“ a hudeb-
ního kroužku se není potřeba objednávat. Možné jsou i nepravidelné návštěvy. 

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

–  Břišní tance pro nejmenší 
– Besedy o kosmetice, financích či výživě dětí 
–  Canisterapii – „pejskování“

Přesné termíny uvedeme na našich webových stránkách. 

PŘIPRAVUJEME :  

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

Pokud Vás zajímá, co je to „znakování“, přijďte na informační schůzku o znako-
vé řeči pro slyšící batolata. Vstup zdarma. 
Druhá část – seminář pro rodiče proběhne 13.února 2013, cena od 499 Kč včet-
ně materiálů. Hlídání dětí po předchozí domluvě zajištěno. 

email: 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.

M AT E Ř S K É  C E N T R U M 
Ž I R A FA

První část je věnována porodu a všemu okolo něj, druhá péči o dítě. Cena za oba 
kurzy 700 Kč, lze zakoupit i jednotlivě (1 kurz 350 Kč). Tatínek či jiná netěhotná 
osoba blízká doprovázející maminku vstup zdarma! 

PŘEDPORODNÍ KURZ  středa 9. a 16. 1. od 17:00 do 19:00 hod.

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY: 
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA – Ing. Michal Skalka 
9. 1. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma 
Tentokrát Vás zveme na  (ne)poklidný výlet na  druhou stranu zeměkoule 
a na příběh o nejchudší zemi v Jižní Americe. Příběh o dobrém rumu a vo-
ňavých doutnících, o  karibském Švýcarsku, o  ztracení v  Limě, o  kohoutích 
zápasech a o dobrovolně okrádaných běloších… Další díl z cyklu přednášek 
ZOO Dvůr Králové nad Labem. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Jitka Šmelhausová
14. 1. od 17:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Lidský mozek je schopen si zapamatovat tisíce údajů, faktů a  vjemů. Jak 
tyto informace ukládat a následně v paměti aktivovat, se lze naučit. Stačí jen 
zvládnout některé techniky, které tomuto napomáhají.

ČEŠTÍ PANOVNÍCI, JAK JE NEZNÁTE - Josef Langfelner
16. 1. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné dobrovolné
Přijďte si poslechnout drobné zajímavosti ze života našich panovníků v podo-
bě netradičně pojaté exkurze do českých dějin. Zmíníme se i o několika čes-
kých královnách se zvláštním vztahem k městu Dvůr Králové. 

POHÁDKOTERAPIE – SLOVINSKÉ POHÁDKY 
18. 1. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstup zdarma
Další pohádkové setkání s pohádkami z různých koutů světa. 

SETKÁNÍ S RYBÁŘEM – Antonín Behro
21. 1. od 14:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné dobrovolné
Chcete se dozvědět, v  čem spočívá tajemné kouzlo rybářství a  co na  tom 
„sezení u vody” vlastně je? Přijďte na besedu s předsedou místní organizace 
Českého svazu rybářského. 

SUBSAHARSKÁ AFRIKA POHLEDEM ČESKÉHO 
LÉKAŘE – MUDr. Dalibor Stoszek 
30. 1. od 18:00 hod., přednáškový sálek knihovny, vstupné dobrovolné
Doktor Stoszek pracuje jako lékař neziskové organizace International Huma-
nity. V srpnu letošního roku absolvoval humanitární misi v Zambii, Malawi 
a  Mozambiku, kde je zdravotní péče na  katastrofální úrovni. Přijďte si po-
slechnout jeho zážitky, zkušenosti a dojmy z této mise a případně finančně  
podpořit prostřednictvím International Humanity chudé a nemocné v roz-
vojových zemích. Na přednášce je možno zakoupit benefiční kalendář foto-
grafií z Afriky. 

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

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.

Ve dnech 11. a 25. ledna bude Literární čajovna Slavoj zavřena z důvodů 
konání voleb prezidenta České republiky v této místnosti.

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

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 6. 1. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
BABA JAGA – divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné
neděle 20. 1. od 16:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
NA STřÍBRNé PAVUČINĚ – divadlo ZVONEČEK, vstupné dobrovolné

LOUTKOVÉ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

ÚTERÝ 22. 1. od 19:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu 
Účinkují: Slávka Pěchočová – klavír a Petr Verner – housle, viola. 
Vstupné: 120 Kč

KLAVÍRNÍ RECITÁL/ 406. KONCERT KPH

Přednášky a besedy se zajímavými lidmi patří mezi pravidelný program městské knihovny. 
Na fotce je beseda se spisovatelkou Naďou Hamanovou v sálku knihovny. 


