
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
18. 1. od 17:00 hod., mluveno česky
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi kolo-
niemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, 
které tam zanechal mladý pár. Příběh plný dobrodružství, přátelství a fantazie, 
ve světě těch nejdrobnějších Mrňousků. 
Režie: H. Giraud, T. Szabo. 
Animovaný, rodinný, komedie, Francie a Belgie, 2013. 
Délka filmu: 80 min. Vstupné: 100 Kč.

NĚŽNÉ VLNY
18. 1. a 19. 1. od 19:00 hod.
Sympatický Vojta je nesmělý a  jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, 
který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce 
a  milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v  synovi 
talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - především 
rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede 
do vysněné Paříže. Režie: J. Vejdělek. 
Hrají: T. Pauhofová, L. Šteflová, V. Dyk ad.
Komedie, ČR, 2013. Délka filmu: 103 min. Vstupné: 130 Kč.

ŠESTNÁCTITISÍCÍKILOMETROVEJ VEJŠLAP
20. 1. od 19:00 hod.
Petr Hirsch představí ve fotografii 16 009 km dlouhou pěší pouť ze Dvora Krá-
lové n. L. do španělského Santiaga de Compostella, italského Říma a Jeruza-
léma v Izraeli, za každého počasí, krok za krokem dál a dál… 
Délka: 100 min. plus prostor pro otázky a diskuzi. Vstupné: 100 Kč.

FRAJEŘI VE VEGAS
22. 1. a 23. 1. od 19:00 hod., české titulky
Celoživotní přátelé se na  stará kolena rozhodnou zapomenout na  svá stará 
kolena a ve jménu slavných společných mejdanů to ještě jednou roztočit. Jeden 
z  nich, zapřísáhlý starý mládenec, chystá překvapivou svatbu a  to je ideální 
příležitost uspořádat rozlučku se svobodou. Kde jinde, než v Las Vegas.
Režie: J. Turteltaub. Hrají: M. Douglas, R. De Niro, M. Freeman, ad.
Komedie, USA, 2013. Délka filmu: 105 min. Vstupné: 100 Kč.

OGGY A ŠKODÍCI
25. 1. od 16:30 hod., mluveno česky
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní 
do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem, 
je proti tomu plné nic.
Režie: O. Jean-Marie.
Animovaná komedie, Francie, 2013. Délka filmu: 80 min. Vstupné: 70 Kč.

VEJŠKA
25. 1. a 26. 1. od 19:00 hod.
Petr se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kde přijímají jen pár vyvolených. 
Michal studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky 
a  rychlá auta. Zkoušky a  zápočty řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí 
svého vlivného otce. Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti. 
Při jedné noční honičce je Petr dopaden.
Režie: T. Vorel st. Hrají: T. Vorel ml., E. Josefíková, J. Mádl ad.
Komedie, ČR, 2014. Délka filmu: 85 min. Vstupné: 120 Kč.

PŘÍBĚH KMOTRA
29. 1. a 30. 1. od 19:00 hod., přístupno od 12 let
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. 
Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami 
vypracoval až na  pozici šedé eminence české politiky. Ve filmu se střetnou 
dva světy – víra v  právo silnějšího, chytřejšího a  víra ve  spravedlnost. Budete 
sledovat strhující souboj představitele zákona a pořádku s člověkem, který řád 
přizpůsobuje svým vlastním potřebám. 
Režie: P. Nikolaev. Hrají: O. Vetchý, L. Vaculík, V. Kerekes, J. Vondráček, ad.
Drama, krimi, životopisný, ČR, 2013. Délka filmu: 98 min. Vstupné: 100 Kč.
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K I N O  S V Ě T
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
2. 1. od 16:30 hod., mluveno česky
Mimořádně poutavý pohádkový příběh s  ohromující filmovou výpravou 
a kostýmy se odehrává v překrásné zasněžené norské přírodě. Začíná v před-
vánočním čase, kdy do malé vesničky dorazí dvanáctiletá odvážná dívka Sonja 
v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí. Vesnice je totiž zakletá, stejně jako celé 
království. Režie: N. Gaup. Hrají: J. Oftebro, A. Kittelsen, ad. 
Pohádka, rodinný film, Norsko, 2012. Délka filmu: 80 min. Vstupné: 90 Kč.

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY /3D v pátek a sobotu
3. 1. od 16:30 hod., 4. 1. od 15:30 hod., 5. 1. od 16:30 hod., mluveno česky
V průběhu této velké podívané prožijeme životní příběh býložravého Pachy-
rhinosaura, který se narodil jako nejmenší mládě, a od počátku se tak musí 
vyrovnávat se svými soutěživými sourozenci, s drsným a nevyzpytatelným 
světem, se zuřivými a hladovými predátory. 
Režie: B. Cook, N. Nightingale.
Dobrodružný, rodinný USA, 2013. Délka filmu: 81 min. 
Vstupné: 2D: 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč, 3D: 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.

47 RÓNINŮ /3D v sobotu
4. 1. od 18:00 hod. a 5. 1. od 19:00 hod., mluveno česky
47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby očistili čest svého mrt-
vého pána. Legenda o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům japonské his-
torie a teď se z téhle exotické země přes hollywoodská studia dostává do našich 
kin v podobě výpravného a akčního fantasy dobrodružství, v němž proti těmto 
mstitelům stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí.
Režie: C. Rinsch. Hrají: K. Reeves, R. Kikuchi, H. Sanada, ad.
Dobrodružný, fantasy, USA, 2013. Délka filmu: 119 min. 
Vstupné: 2D: 120 Kč, 3D: 150 Kč.

RIVALOVÉ
8. 1. a 9. 1. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Dokonalý profesionál versus neodolatelný playboy. Jedno však mají spo-
lečné - nezkrotnou touhu po vítězství v závodech plných zvratů, nebezpe-
čí a  blízkosti smrti. O  sedmdesátých letech minulého století se mluví jako 
o zlaté éře Formule 1. Film vypráví skutečný příběh dvou brilantních řidičů 
a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta.
Režie: R. Howard. Hrají: D. Brühl, Ch. Hemsworth, O. Wilde, ad.
Akční, drama, biografický, USA 2013. Délka filmu: 123 min. Vstupné: 90 Kč.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ /3D
11. 1. od 16:30 hod., mluveno česky
Pohádka o  milé a  nebojácné Anně, která za  pomoci odvážného horala 
Kristoffa, jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olafa podnikne 
v kruté zimě výpravu na záchranu své sestry Elsy, jež kouzla uvěznila do věč-
né zimy v  království Arendelle. Film byl natočen podle klasické pohádky 
Hanse Christiana Andersena. Režie: Ch, Buck a J. Lee.
Rodinný animovaný, USA, 2013. Délka filmu 109 min. Vstupné: 130 Kč.

ZPÁTKY DO RINGU
11. 1. a 12. 1. od 19:00 hod., české titulky
Dvě boxerské legendy se postaví znovu proti sobě – nejsou už ale nejmladší a je-
jich „finální zúčtování“ má přijít 30 let po oficiálním ukončení kariéry. Dokáží ze 
sebe ještě oba borci podat to nejlepší? A vyhraje „Rocky“ nebo „Zuřící býk“?
Režie: P. Segal. Hrají: S. Stallone, R. De Niro, J. Bernthal, ad.
Sportovní, komedie, USA, 2013. Délka filmu: 113 min. Vstupné: 100 Kč.

PARANORMAL  ACTIVITY: PROKLETÍ
15. 1. a 16. 1. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 15 let
Volné pokračování slavné hororové série. Jesse se po  dostudování střední 
školy ocitl na prahu prázdninové nudy. Během zoufalého hledání rozptýlení 
uslyší z větrací šachty, z bytu o patro níž, podivný hluk. S kamarádem pošlou 
na průzkum zapnutou videokameru, která zaznamená bizarní rituál. Zvěda-
vost zvítězí nad pudem sebezáchovy, když se oba rozhodnou sousedčin byt 
prohlédnout. Režie: Ch. Landon. Hrají: A. Jacobs, M. Ephraim, R. Cabral, ad.
Horor, USA, 2014. Délka filmu: 84 min. Vstupné: 110 Kč.
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H A N K Ů V  D Ů M
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům): 
tel.: +420 499 320 110, 
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz. Více na www.hankuv-dum.cz.

ZUŠ 
R .  A .  DVO R S K É H O

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

PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH
10. 1. 20:00 hod., sál Hankova domu
Hraje REFLEX Stanislava Čtvrtečky.

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY 
12. 1 . 15:00 hod., restaurace Hankův dům 
Hrají Mirek Chytráček a Dáša. 

XXIV. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU
17. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu
K  tanci a  poslechu hraje BLUE BAND Hradec Králové, předtančení, Spolek 
panstva na tvrzi Žiželeves, DUO CARLOS, raut.

ČARODĚJ HABAKUK / Loutková scéna Klíček
19. 1. v 10:00 hod., sál Hankova domu
Marionetová pohádka pro nejmenší.

TO NEJLEPŠÍ OD BRAHMSE A MARTINŮ 
 413. koncert KPH
21. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu
Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová - klavír.

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ
23. 1. v 8:30 a 10:00 hod., sál Hankova domu 
Pohádka o úplně obyčejném vlakovém nádraží v městečku Planá, kde se dějí 
naprosto záhadné věci, začalo totiž strašit. Jak to vše dopadne se dozvíte 
v pohádce plné písniček, strašení, kouzel a legrace.
Uvádí DIVADLO LÁRYFÁRY Praha. Představení pro MŠ a I. ročníky ZŠ.

DÁMA S KAMÉLIEMI / René de Ceccatty
23. 1. od 19:00 hod., sál Hankova domu 
Nová dramatizace slavného románu Alexandra Dumase ml. Velký romantický 
a tragický příběh kurtizány, příběh lásky a nepochopení. 
Hrají herci DIVADLA PŘÍBRAM, v hlavní roli Sabina Laurinová.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SCHULZOVY SADY
25. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu
K tanci a poslechu hraje EGO RETRO MUSIC Hořice.

EVŽEN ONĚGIN / A. S. Puškin
28. 1. od 10:00 hod., sál Hankova domu
Dramatizace slavného románu o velké lásce, o smrti, o pomíjivosti.
Pro studenty středních škol uvádí DIVADLO ANFAS Praha. 

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
30. 1. v 8:30 a 10:30 hod., sál Hankova domu
Klasický pohádkový námět, kterým prolínají i další minipříběhy, je zpracován 
jako muzikál. Velké výpravné divadelní představení uvádí DIVADLO LAMPION 
Kladno. Určeno pro I. stupeň základních škol.

PLES FIRMY EUROLIFT CZ, S. R. O. 
31. 1. od 20:00 hod., sál Hankova domu
K tanci a poslechu hraje JAMES BAND Hradec Králové, vystoupí Angeles Dance 
Group, Michal David Revival. 
Pro každého účastníka je již tradičně připravena malá pozornost na přivítanou 
a hodnotné ceny v tombole.

RÁJ HRAČEK
6. 12. 2013–26. 1. 2014, výstavní sál v budově Špýcharu 
Každý kluk nebo holčička miluje hračky. Tak to bylo, je a  bude! 
Také v  depozitáři našeho muzea jsou uloženy staré hračky. K  vidění budou 
auta, kočárky nebo panenka Alice Masarykové. Výstava je určena všem věko-
vým kategoriím.
Vstupné: 25 Kč/dospělí; 20 Kč/děti, studenti, důchodci.

TRADICE VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB
otevřeno od 20. 12. 2013, nová stálá expozice – hlavní budova muzea
Výroba foukaných vánočních ozdob má v našem regionu dlouhou tradici. Byla 
započata v roce 1931 a stále trvá. Za tuto dobu vznikly tisíce ozdob různých 
tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky po celém světě.
Expozice seznamuje návštěvníky s tradicí výroby vánočních ozdob na Králo-
védvorsku. První část je věnovaná perlařství a vlastní výrobě vánočních ozdob. 
Výrobu perel demonstruje kout představující perlařskou dílničku. Instalace na-
vozuje dojem, že jsme u perlaře v dílně a podílíme se na výrobě perel. Zbytek 
prostoru je pak věnován vlastní výrobě foukaných vánočních ozdob. Jsou zde 
zastoupeny všechny části výroby – foukání, smáčení, zdobení, záponkování 
a balení do krabic. 
Druhá část expozice představuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se 
v našem regionu vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let  
20. století do současnosti. 
Vstupné: 40 Kč/dospělí; 20 Kč/děti, studenti, důchodci.
Otevírací doba: út–pá: 09:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

BABA JAGA / 12. 1. 2014 od 16:00 hod., předn. sál v budově Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší. Vstupné: dobrovolné. 

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE/ 26. 1. 2014 od 16:00 hod., 
přednáškový sál v budově Špýcharu. Loutková pohádka pro nejmenší. 
Vstupné: dobrovolné.

6. 1.  v 17:00 hod.  školní orchestr ZUŠ „Dvorních múz“ a  pěvecký sbor
  Carpe diem se  představí v   kapli v  Kuksu, kde zazní  
  ekvilibristické kousky skladatele, dirigenta i 
  kontrabasisty Lukáše Pelce.
Vše zopakují 6. 1. v 18:00 hod. v kostele sboru církve československé husitské
   (u pošty) .
16. 1. v 18:00 hod.  vernisáž výstavy cestovatele Petra Hirsche „ U poutníka“
  v galerii Otto Gutfreunda
23. 1. v 18:00 hod.  školní koncert v sále školy 
30. 1. v  9:00 a v 10:30 hod.  v sále školy pro ZŠ Schulzovy sady zahrají   
  žáci ZUŠ komponované představení Ladislava Peřiny
  „O Panence Marii“

K I N O  –  F I L M O V Ý  K L U B
DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA
7. 1. od 19:00 hod.
Experiment s angažovaným občanem, olomouckým „tykadlovým“ řidičem auto-
busu Romanem Smetanou, rozvinutý do podoby akčního dramatu o statečnosti 
a  (švejkovské) vytrvalosti. Část televizního cyklu situačních dokumentů Český 
žurnál posloužila jako základ celovečerního filmu, zosobňujícího příkladnou vy-
trvalost v občanské neposlušnosti. 
Režie: V. Klusák, F. Remunda. Hrají: R. Smetana, I. Langer, P. Nečas, ad.
Dokumentární, ČR, 2013. Délka filmu: 77 min. Vstupné: 80 Kč.

SHOW!
14. 1. od 19:00 hod.
Show! je mimořádně vydařeným absolventským filmem, který vznikl na pražské 
FAMU. Bohdan Bláhovec je jeden z nejvýraznějších talentů českého dokumentu, 
jehož předcházející filmy natočené během studií vyvolaly značný ohlas. Déle než 
rok sledoval cestu 5Angels za slávou na první stránky bulváru. Výsledkem je au-
tentický, v mnohém překvapivý až šokující pohled do života teenagerské kapely.
Režie: B. Bláhovec. Hrají: M. Mertl, 5Angels, M. David, F. Renč, ad. 
Dokumentární, ČR, 2013. Délka filmu: 68 min. Vstupné: 80 Kč.

ZLODĚJKA KNIH
21. 1. od 19:00 hod., české titulky, přístupno od 12 let
Liesel se během druhé světové války dostane do  pěstounské rodiny. Snaží se 
zapadnout – doma i ve škole si z ní spolužáci utahují, protože neumí pořádně 
číst. Je odhodlaná situaci změnit a získá k tomu pomoc svého dobrosrdečného 
nového tatínka. Ten se s Liesel učí dny i noci, během nichž se Liesel snaží podrob-
ně prostudovat svoji první knihu, Hrobníkovu příručku, kterou si tajně „odnesla“ 
z pohřbu svého bratra. Režie: B. Percival. Hrají: S. Nélisse, G. Rush, E. Watson, ad. 
Válečné drama, USA, 2014.  Délka filmu: 131 min. Vstupné: 110 Kč.

12 LET V ŘETĚZECH
28. 1. od 19:00 hod., české titulky
Silný emotivní příběh o touze po svobodě. Pravdivý příběh o Solomonovi Nor-
thupovi, svobodném  černochovi z  New Yorku.  Odtud byl však v  roce 1841 
unesen na plantáž v Lousianě, kde byl zotročen, a až po dvanácti letech se mu 
podařilo získat pomoc.
Režie: S. McQueen. Hrají: Ch. Ejiofor, M. Fassbender, B. Pitt, ad. 
Životopisný, drama, historický, USA, 2013. Délka filmu: 133 min. 
Vstupné: 100 Kč.
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 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ každé úterý od 17:00 do 18:00 hod.

Rozpis pravidelných dopoledních programů najdete na webu MC Žirafa. Každý 
den je k dispozici také Volná herna a kromě Školky nanečisto se není potřeba 
objednávat. Možné jsou i nepravidelné návštěvy.

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

Zveme všechny těhulky na cvičení s Mgr. Janou Bartoňovou. Cena 50 Kč. Hlí-
dání dětí je možné po domluvě. Objednání v MC nebo přes webové stránky.

E-mail: info@mc-zirafa.cz; www.mc-zirafa.cz; tel.: 773 292 033;
MC Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2 (vpravo vedle infocentra), Dvůr Králové n. L.

M C  Ž I R A FA

Pojďme se podívat na naši dvorskou hasičskou stanici – jaká mají auta a vybave-
ní. Sejdeme se u prodejny kočárků HAPU v 9:30. Vstupné dobrovolné.  

Laktační poradkyně, pedagožka, matka 4 dětí Mgr. Jana Bartoňová se s vámi 
podělí o zkušenosti na téma: „Dítě a zdravá výživa“. Vstupné: 50 Kč. 

ŽIRAFČINA PORADNA    středa 15. 1. 2014 od 10:00 do12:00 hod.

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE úterý 14. 1. 2014 od 10:00 do 11:00 hod.

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

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

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

AnketA Suk – čteme všichni/ 

výStAvA „knihoSAurů“/ 

tuniS – velké píSkoviště? – Ing. Michal Skalka
KoleM Světa aneb ceStování nejen za zvířaty

pohádkoterApie – DUHovÉpoHáDKy 

tibet verSuS čínA – Radka tkáčiková

Zveme všechny maminky, které chtějí poradit s typologií pleti, užití a vhod-
nosti použití různých krémů a součástí besedy bude i ukázka masáže obličeje 
a dekoltu. vstupné 30 Kč, hlídání dětí zajištěno.

DEN PRO KRÁSNOU PLEť                  středa 22. 1. 2014 od 10:00 do 12:00 hod.

D D M  J E D N I Č K A
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Král. n. L.,
Bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz,
Dana Kudrnovská – 774 320 361, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.,
Vladimír Jiřička – 774 320 361, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz,
Mgr. Iveta Hanušová - 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

BÍLOU STOPOU / 11. 1. 2014
Jednička připravila výlet pro milovníky bílé stopy. Navštívíme nedaleké okolí 
Hostinného, kde jsou běžecké stopy upraveny mnohdy lépe než v  některých 
vyhlášených horských střediscích. Výlet je určen pro rodiče s  dětmi, 
samostatně se mohou přihlásit i  děti od  10 let, které zvládají základy jízdy 
na  běžkách. Sraz účastníků je v  7:55 hod. u  DDM Jednička, ukončení v  15:45 
hod. tamtéž. Přihlášky nejpozději do 8. 1. 2014. Cena: dospělí 120 Kč, děti 90 Kč.  
Bližší informace u p. Kudrnovské.

ŘEMESLA V JEDNIČCE / 18. 1. 2014, 14:00–17:30 hod.
Již třetí ročník řemeslných workshopů v  Jedničce. Čekají vás ukázky tradičních 
i  novodobých řemeslných technik a  v  otevřených dílnách budete mít možnost 
vyzkoušet si činnosti, které vás zaujmou. Rozpis workshopů a  časový 
harmonogram naleznete na  letáčcích a  na  webových stránkách Jedničky. 
Vstupné 80 Kč. Bližší informace u S. Černotové.

OTÁZKY A OBRÁZKY / 13. –17. 1. 2014 
Tradiční soutěž, kterou pořádáme již počtrnácté, prověří přírodovědné znalosti 
žáků 4.–5. tříd základních škol. Otázky i obrázky budou zaměřeny na naši divokou 
faunu i  flóru. Vyhodnotíme, diplomy a  drobnými cenami odměníme nejlepší 
jednotlivce, v případě dostatečné účasti i nejlepší školu. 
Přihlášky nejpozději do 9. 1. 2014. Bližší informace u p. Jiřičky.

ZA  LYŽEMI A  SNĚŽNICEMI / RODINNé VýPRAVY
25. 1. 2014   
Další výprava určená dětem i  dospělým povede do  kraje pod vrchem Žalý. 
Čeká nás zajímavá exkurze, během které se dozvíme, jak se vyrábějí luky 
a sněžnice. V městečku Jilemnici si mimo jiné prohlédneme expozici o zrodu 
lyžování a unikátní Metelkův pohyblivý betlém, projdeme rázovitou Zvěda-
vou uličkou. Navštívíme i místo, kam se běžně nepodíváte. Tentokrát bude náš 
výlet mnohem méně fyzicky náročný, o to bohatší ale bude jeho náplň. Bližší 

informace u p. Jiřičky.

DO MĚSTA VALDŠTEJNŮ ZA MNICHY A OBRY / 31. 1. 2014  
Prázdninový výlet za  historií je určen nejen pro členy šermířské přípravky Per 
aspera a  pro kroužek Achát, ale i  pro další dětské zájemce. Cílem bude blízké 
Hostinné, město s  dlouhou a  bohatou historií. Se zasvěceným průvodcem si 
prohlédneme nejen zajímavý klášter františkánů, ale také starobylou radnici se 
známými obry. Kromě jiného se podíváme ke starému hodinovému stroji a vy-
stoupíme na ochoz věže, abychom město viděli z výšky. Čeká nás i prohlídka dal-
ších zajímavých míst. Podrobnosti zveřejníme na webových stránkách Jedničky.  
Bližší informace u p. Jiřičky.

VLOČKOVÁNÍ 
Výtvarně rukodělná soutěž pro jednotlivce i kolektivy, jejímž tématem je „Sně-
hová vločka“. Soutěž je určena pro MŠ, ZŠ, SŠ i  širokou veřejnost. Vločka může 
být jako výkres nebo výrobek, vyrobený jakoukoliv výtvarnou technikou, autor 
může k výrobě použít jakýkoliv materiál. Uzávěrka soutěže je v DDM 3. 2. 2014.  
Bližší informace u p. Kudrnovské. 

Za všechny členy našeho mateřského centra bychom chtěly poděkovat za po-
moc, podporu a finanční dary těmto skvělým lidičkám: Michalu Súkupovi, MUDr. 
Naděždě Řehůřkové, ZOO Dvůr Králové, Janu Pařízkovi, DiS., Lence Horáčkové, 
JUDr. Karlu Střelcovi, bižuterii Kateřiny Štěrbové, Petru Faktorovi, městskému in-
formačnímu centru, Zdeňku Kramárovi, Staré lékárně, firmě PRO COMP CZECH, s. 
r. o., baru Skála, Mílovi Zárubovi a všem maminkám, které nás navštěvují..

 PODĚKOVÁNÍ   .

Pojďte si zatančit v rytmu řecké muziky a seznámit se s kulturou této země pod 
vedením rodilé Řekyně. Pohoštění v řeckém stylu zajištěno, vstupné 30 Kč 

TANEČNÍ ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ   úterý 21. 1. 2014 od 10:00 do 11:00 hod. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
CESTA POHÁDKOU / 31. 1. 2014, 8:00–16:00 hod. v DDM Jednička
Pro všechny děti, které se nechtějí o  prázdninách nudit, připravila Jednička 
celodenní program s pohádkovou tématikou. Těšit se můžete na různé soutěže 
a hry, chybět nebude ani rukodělná činnost nebo pohádková hra na X-box Kinect. 
Program je vhodný pro děti od 5 let, ale na své si přijdou i ti o něco starší. S sebou 
si nezapomeňte vzít vhodné oblečení a obuv do budovy i ven, svačinu a hlavně 
dobrou náladu. Cena: 130 Kč (zahrnuje oběd v  restauraci, materiál a  ceny). 
Přihlášky nejpozději do 27. 1. 2014. Bližší informace u S.Černotové

POLOLETNÍ PRÁZDNINOVÝ BOWLING / 31. 1. 2014, 10:00–13:00 hod.
Jednička připravila pro milovníky bowlingu další z řady prázdninových turnajů. 
Je určen pro začátečníky i pokročilé. Sraz účastníků je v 10:00 hod. na bowlingu 
v  hotelu Safari v  ZOO Dvůr Králové. Ukončení je v  13:00 hod. tamtéž. Hlásit se 
mohou zájemci od 7 let. Cena: 70 Kč.  Přihlášky nejpozději do 27. 1. 2014.
Bližší informace u p. Kudrnovské.

ROZPIS AKCÍ NA JARNÍ PRÁZDNINY NAJDETE NA WEBU JEDNIČKY.
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ZŠ SCHULZOVY SADYZŠ SCHULZOVY SADY
Dne 25. ledna 2014
ve 20 hodin
ve velkém sále Hankova domu

Dne 25. ledna 2014
ve 20 hodin
ve velkém sále Hankova domu

Hraje EGO RETRO MUSIC Hoøice

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

Hraje EGO RETRO MUSIC Hoøice

Vážení spoluobčané, 

s blížícím se novým rokem se přiblížil i čas 
Tříkrálové sbírky. 
Opět vás v tříkrálovém čase navštíví koledníci, aby 
vám popřáli vše dobré v novém roce. Přinesou 
upomínkové předměty – cukr, kalendářík, zazpívají 
koledu a poprosí o příspěvek do kasičky.  
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky každým rokem narůstá, 
což nás velice těší, a za což moc děkujeme. 
Pomáháte nám tak v činnosti charity – v roce 2013 
konkrétně s dofinancováním Občanské poradny, 
která i díky této pomoci může fungovat zdarma již 
desátý rok. 
 
Pokud i letos podpoříte naší Tříkrálovou sbírku, 
pomůžete opět dobré věci.  
Koledovat budeme v termínech od  
3.1.-8.1.2014, případně 10.1.-12.1.2014 
 
Kontakt pro dobrovolníky,kteří se chtějí také 
zúčastnit, případně pro objednání koledníků: 
sekretariat@charitadk.cz 


