
BASTARDI 2
14.12. (středa) 19.00 hod., 15.12. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Micha-
lův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří 
žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají dů-
kazy. Důkazy hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu 
po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v přípa-
dech úmrtí „Bastardů“ něco nezdá a začíná se zaměřovat též na Majera, který je 
v tuto chvíli již ředitelem školy.
Ve středu dne 14. 12. 2011 / lmové představení zahájí tvůrci / lmu a po skončení 
představení se uskuteční beseda.
Režie: J. Lengyel, hrají: T. Magnusek, J. Šťastný, K. Brožová, ad.
Drama, ČR 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 95 minut, vstup-
né 74,- + 1,- Kč.

DLUH 
17.12. (sobota) 19.00 hod., 18.12. (neděle) 19.00 hod.
Rok 1965: tři mladí agenti Mossadu - Rachel Singer, David Peretz a Stephan Gold 
se vrátili domů jako hrdinové, poté, co ve Východním Berlíně úspěšně vystopo-
vali a zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Sou-
časnost: teď již vysloužilí agenti Mossadu - Rachel, David a Stephan mají status 
národních ikon, dcera Rachel dokonce o jejich misi napsala knihu. Oni však zou-
fale trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit.
Režie: J. Madden, hrají: J. Chastain, S. Worthington, M. Csokas, ad.
Thriller, USA 2010. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 112 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA 
21.12. (středa) 19.00 hod., 22.12. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Příběh chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té 
doby pracuje jako úspěšný šéf v hypermarketu. Zjišťuje, že bez vzdělání dobrou 
práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce si rozšířit 
své obzory, ale hlavně získat lepší kvali/ kaci pro své budoucí povolání. Ve škole 
se zapíše do hodin komunikace, kde se nečekaně zamiluje do své učitelky, kte-
rá ve svém osobním životě řeší spory s manželem.
Režie: T. Hanks, hrají: T. Hanks, J. Roberts, S. Mahoney, ad.
Romantická komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 
98 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
24.12. (sobota) 15.00 hod. 
Tintin je nevědomky vtažen do samého středu několik set let staré záhady, oci-
tá se na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, který je pře-
svědčen, že ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem zvaným 
Rudý Rackham. V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitá-
na Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece procestuje 
Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako první na místo poslední-
ho odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém nitru mohl skrývat klíč 
k obrovskému bohatství... A také prastarou kletbu. 
Režie: S. Spielberg.
Animovaná komedie, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. Délka 
* lmu 107 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

MÉĎA BÉĎA
28.12. (středa) 17.00 hod., 29.12. (čtvrtek) 17.00 hod.
Do Želéstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak vázne, pro-
to se starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. To znamená, že ro-
diny už nebudou moci poznávat krásy přírody – a co je horší: Méďa Béďa a jeho 
kamarád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli. Posta-
ven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je oprav-
du chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubem spojí síly s rangerem Smi-
them, aby společně našli způsob, jak park zachránit. 
Režie: E. Brevic.
Rodinný * lm, USA 2010. Mládeži přístupno – mluveno česky. Délka * lmu 
83 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.
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JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
1.12. (čtvrtek) 19.00 hod. 
Na o/ 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.

DŮM
3.12. (sobota) 19.00 hod., 4.12. (neděle) 19.00 hod.
Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví dům pro svoji mladší dceru Evu. 
Do stavby domu vkládá své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu. Na ro-
dinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první, nedokončený dům, měl 
patřit Evině starší sestře Janě, která se ale otcovi vzepřela, a Imrich ji i s její rodi-
nou ze svého života „vyškrtl“, a druhý, pro Evu, která však sní o tom, že po ma-
turitě konečně opustí „vězení dokonalého domova“ a konečně se vydá pozná-
vat jiný svět. 
Režie: Z. Liová, hrají: M. Krobot, T. Medvecká, J. Bárdos, ad.
Drama, ČR a SR 2011. Mládeži přístupno od 15 let. Délka * lmu 100 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

OCELOVÁ PĚST
7.12. (středa) 19.00 hod., 8.12. (čtvrtek) 19.00 hod.
Bývalý boxer Charlie, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oce-
loví roboti, už nijak do tohoto světa nezapadá, protože nemá s kým zápasit 
a nemá žádné vyhlídky na lepší budoucnost. Je nucen přivydělávat si jako pro-
motér robotických zápasů. Daří se mu jakž takž protloukat tím, že dává dohro-
mady mizerné a vysloužilé roboty a cestuje od jednoho turnaje k druhému. 
Když už se zdá, že situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější, vpadne mu 
znenadání do života jeho syn Max, se kterým už delší dobu není v kontaktu. 
Oba společně spojí síly, aby postavili nového robota a proměnili ho v boxerské-
ho šampiona. Režie: S. Levy, hrají: H. Jackman, D. Goyo, E. Lilly, ad.
Akční, sci-* , drama, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno česky. Délka 
* lmu 127 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
10.12. (sobota) 19.00 hod., 11.12. (neděle) 19.00 hod.
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor, bývalý učitel 
dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném / nanč-
ním ústavu, si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na 
okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat 
machinace s penězi klientů, týkající se celého vedení banky. Když se Libor ná-
sledně ocitá pod dohledem policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě 
šlapat na paty, rozhodne se pod záminkou rodinné dovolené o netradiční útěk 
na jižní Moravu.
Režie: R. Sedláček, hrají: I. Chmela. E. Vrbková. M. Finger. ad.
Drama, ČR 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 106 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

MEDVÍDEK PÚ 
11.12. (neděle) 17.00 hod. 
S / lmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde znovu oží-
vá nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních krátkých / lmů. Při-
chází zábava ve společnosti „všetečného Medvěda“ a jeho přátel Tygra. Králíč-
ka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka...a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil 
ocásek. Režie: S. J. Anderson.
Animovaná, rodinná komedie, USA 2011. Mládeži přístupno – mluveno čes-
ky. Délka * lmu 70 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

www.dvurkralove.cz
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H A N K Ů V  D Ů M
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU - „POPLETENÍ ČERTÍCI“
2.12. (pátek) 17.00 hodin 
Program pro děti připravila Místní organizace ČSSD Dvůr Králové n/L. 

VĚNEČEK I
9.12. (pátek) 19.00 hodin

VĚNEČEK II
10.12. (sobota) 19.00 hodin

VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
/ DIVADELNÍ ČTYŘLÍSTEK
11.12. (neděle) 10.00 hodin
Výpravná činoherní pohádka s písničkami.
Účinkují herci POHÁDKOVÉHO DIVADLA Julie Jurištové Praha.

DVEŘE / HRA V PŘEDPLATNÉM
Milan Kopecký 
11.12. (neděle) 19.30 hodin
Konverzační komedie o naději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kte-
rou nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu. Hrají: Jitka Smutná, Jan Har-
tl, Jana Stryková. Uvádí DIVADLO PALACE Praha.

KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE 
16.12. (pátek) 10.00 hodin, Hankův dům a nám. Václava Hanky
Tradiční vánoční trhy, bohatý doprovodný program – pohádky pro děti v podá-
ní Divadla POHÁDKA Praha, zahrají a zazpívají KANTOŘI a dětské sbory CARPE 
DIEM a MUSICA PER LEGNI.

VÁNOČNÍ SEN ANGELES DANCE GROUP
20.12. (úterý) 8.30, 10.30 a 17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ
26.12. (pondělí) 17.00 hodin, kostel sv. Jana Křtitele
F.X.Brixi: Vánoční mše a české koledy

K I N O  -  F I L M O V Ý  K L U B
ALOIS NEBEL
6.12. (úterý) 19.00 hod.
Příběh / lmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Je-
seníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel. Jde o tichého samotáře, které-
ho čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Doro-
the, oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na nádra-
ží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, když jednoho dne naruší 
poklidnou atmosféru Němý, který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby po-
mstil svoji matku. Režie: T. Luňák, hrají: M. Krobot, T. Voříšková, K. Roden, ad.
Drama, animovaný, ČR 2011. Mládeži přístupno. Délka * lmu 87 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

LOLLIPOP MONSTER
13.12. (úterý) 19.00 hod.
Středoškolačky Ari a Oona jsou odlišné typy, a přesto jsou si podobné. Ari 
s blonďatými copy pochází z navenek spokojené trendy rodiny jako vystřižené 
z katalogu na panenky Barbie. Tmavovlasá Oona, vyrůstající v uměleckém pro-
středí, se zasekla v temném berlínském undergroundu osmdesátých let. Mezi 
cukrově růžovou panenkou a černě oděnou rockerkou však vzniká pevné pou-
to. Společné pro obě dívky, řídící se svými pudy a instinkty, je schopnost ničit se. 
Ari nezávazným sexem, Oona morbidními kresbami. Nové přátelství je vyvede 
z prostředí nefungujících rodin a pomáhá jim zvládnout pokrytectví okolí až do 
okamžiku, kdy dojde k události, která všechno změní. Režie: Z. Riemann, hrají: 
J. Haase, S. Horváth, N. Krebitz, ad.
Drama, SRN 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka * lmu 96 minut, 
vstupné 69,- + 1,- Kč.

PŮLNOC V PAŘÍŽI
20.12. (úterý) 19.00 hod. 
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí se svými rodiči do Pa-
říže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po 
svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí 
si, že toto město bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem. Jednoho ve-
čera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půl-
noční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní jeho budoucí život.
Režie: W. Allen, hrají: O. Wilson, R. McAdams, K. Fuller, ad.
Romantická komedie, USA 2011. Mládeži přístupno od 15 let. Délka * lmu 
94 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

MELANCHOLIA
27.12. (úterý) 19.00 hod. 
Uhrančivý příběh dvou sester, z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává čers-
tvou matkou. Svatební náladu a veselí však zakalí náhlá hrozba v podobě rudé 
planety, která vystoupila zpoza slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka.
Režie: L. von Trier, hrají: K. Dunst, Ch. Gainsbourg, J. Hurt, ad.
Drama, Dánsko, Švédsko a Francie 2011. Mládeži přístupno od 12 let. Délka 
* lmu 130 minut, vstupné 69,- + 1,- Kč.

BENEFIČNÍ KONCERT V DOMOVĚ sv. JOSEFA
3.12.2011, kostel sv. Anny v Žirči

18.01.2012  SVĚTÁCI - hra v předplatném
Uvádí Divadelní společnost HÁTA Praha

PŘIPRAVUJEME

20.01.2012  XXII. REPREZENTAČNÍ PLES HANKOVA DOMU

05.01.2012  DIVADLO JÁRY CIMRMANA

 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

Areál Nový Svět Vás zve na 12. ročník Dne otevřených dveří: prohlídka are-
álu psího útulku, stájí a ohrad pro koně, možnost vyvenčit některé opuštěné 
psy, kontakt se psy, poníky, koňmi, kočkami, fretkami, v době 10.00 - 11.00 a 
14.00 – 15.00 svezení dětí na poníkovi. Také letos můžete psy v útulku potěšit 
pamlsky, konzervou nebo granulemi, ale také dekami a matracemi na zahřátí.
Přijďte si zkrátit čas čekání na Ježíška na Nový Svět (za Kau_ andem a tenisovými 
kurty). Více informací na www.novy-svet.ic.cz.

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V AREÁLU NOVÝ SVĚT
24. prosince 2011 od 10.00 do 15.00 hod.

Všem našim příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků a v na-
stávajícím roce se těšíme na setkání s Vámi v hledišti Hankova divadla.

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

Prosinec: Předvánoční bowling – 17.12. Olymp Trutnov.
Aktuální info na www.spmp.cz.
 
Chcete nám pomoci při realizaci akcí? Uvítáme jakoukoliv Vaši / nanční, mate-
riální či osobní pomoc. Chcete se účastnit našich akcí? Kontaktujte nás! Společ-
nost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Klazarova 968, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, Bc.  Jitka Punnerová (předsedkyně OV SPMP) tel.: 
607 153 682, e-mail: JitkaPunnerova@seznam.cz, www.spmp.cz, e-mail: spmp.
trutnov@email.cz, č. účtu: 129803808/0300.

Neděle 27.11.2011 od 16.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. 
Pěvecké sdružení CANTUS Jaroměř

ADVENTNÍ KONCERTY 
CYKLUS KONCERTŮ DUCHOVNÍ HUDBY V KRÁLOVÉDVORSKÝCH KOSTELÍCH
27.11-18.12.2011

Neděle 4.12.2011 od 16.00 hod., sbor Českosl. cír. evangelické - vedle gymnázia. 
„Rozhovory houslí a čembala“. Jiří Sycha - barokní housle, Filip Dvořák - cem-
balo. Výtěžek z koncertu je určen místnímu středisku Diakonice ČCE.

Neděle 11.12.2011 od 16.00 v kostele sv. Jana Křtitele. 
Miroslav Smrčka - trubka, Přemysl Kšica - varhany.

Neděle 18.12.2011 od 16.00 v kostele sv. Jana Křtitele. 
Královédvorský chrámový sbor a orchestr - řídí Vít Havlíček.

Na všechny koncerty je vstrupné dobrovolné.

Dovolujeme si Vás pozvat do nově opraveného kostela sv. Anny v sousedství 
Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové na bene/ ční večer k 10. výročí vzni-
ku ojedinělého zařízení v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou. Vystou-
pí kytarista Štěpán Rak s recitálem „Vánoční rozjímání“. Datum konání: sobota 
3.12. od 18 hodin. Vstupné 100,- Kč a 60,- Kč.
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KARKULKA NA FACEBOOKU 
ANEB POHÁDKY JDOU S DOBOU 
1. 12. 2011 – 1. 3. 2012
Upgradujme pohádky! Dejme jim „nový kabát“! Humorná literární soutěž 
o nejlépe přepracovanou pohádku do moderní podoby s využitím terminolo-
gie 21. století. Svá dílka o rozsahu max. 3 stran zasílejte na adresu knihovna@
slavoj.cz. Děkujeme a těšíme se na Vaše inovace. Přesné požadavky na formát 
a popis hlavičky prací najdete na webových stránkách a na facebooku knihovny.

KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ NEJEN ZA ZVÍŘATY
„ČAROKRÁSNÁ SARDINIE” 
Karel Rozínek 
7. 12. 2011 od 18.00 hodin
Srdečně Vás zveme na další ze série přednášek pořádaných ZOO Dvůr Králo-
vé nad Labem v sálku Městské knihovny Slavoj. Tentokrát Vás provedeme jed-
ním z nejkrásnějších ostrovů Středozemního moře. Budeme pátrat po zajíma-
vých zvířecích obyvatelích tohoto ostrova a mimo jiné navštívíme místní jes-
kyně, kde žijí tajemní jeskynní skřítkové. Přednáška je zdarma.

10. 12. 2011 (sobota) 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
Jitka Šmelhausová 
12. 12. 2011 od 17.00 hodin
Denně zapomínáme množství nedůležitých informací, ale bohužel i ty důležité. 
Vzkaz pro kolegu, jméno volajícího, datum vyšetření u lékaře… Zdánlivé drob-
nosti, ale… Zefektivněte své myšlení a minimalizujte roztržitost. Osvojte si jed-
notlivé strategie učení a paměťové techniky a následně je využijte v každoden-
ním životě. Vyzrát nad selhávající pamětí můžete v sálku knihovny Slavoj. 
Lekce zdarma.

VIETNAM
Přednáška Martiny Minárikové a Jaroslava Jiřičky
16. 12. 2011 od 18.00 hodin
Ukončení výstavy Martiny Minárikové: Výstava fotogra/ í Vietnamu 
„Vidět Vietnam / Thấy Việt Nam“
Přednáška Martiny Minárikové a Jaroslava Jiřičky o cestování Vietnamem od se-
veru až na jih a o jejich zajímavých zážitcích. Na severu prozkoumáme Hanoj 
a okolí, v oblasti středního Vietnamu se zaměříme na města Hue, Hoi An a My 
Son, všechna tři chráněná UNESCO, v jižním Vietnamu se podíváme do Ho Chi 
Minhova města/Saigonu, projedeme se po deltě řeky Mekongu a skončíme na 
ostrově Phu Quock. Přednáška ukončí výstavu fotogra/ í Martiny Minárikové a 
dalších cestovatelů, kteří navštívili tyto zajímavé končiny. Fotogra/ e si můžete 
prohlédnout v galerii na chodbách MěK Slavoj a literární čajovně. Přednáška se 
uskuteční v sálku knihovny. Vstupné 20.- Kč.

HALÓ, JÁCÍČKU 
Literárně-dramatický vánoční dáreček MěK Slavoj
1. 12 - 23. 12. 2011
Pro všechny malé a trochu větší návštěvníky knihovny Slavoj připravily knihov-
nice MěK Slavoj zdramatizované čtení z knihy Daisy Mrázkové. Určeno pro MŠ 
a děti předškolního věku. Návštěvu knihovny lze objednat na tel. čísle 499 321 
157 nebo přímo v dětském oddělení MěK Slavoj. Moc se na Vás těšíme.

“KRAJ F.A.ŠPORKA“ 
Literární soutěž, uzávěrka 31. 12. 2011
Městská knihovna Slavoj ve spolupráci se základní uměleckou školou, měst-
ským muzeem a gymnáziem vyhlašují k 350. výročí narození Františka Antoní-
na Šporka (9.3. 1662 – 30.3. 1738) literární soutěž - „Kraj F. A. Šporka“. 
Mladí spisovatelé, napište historickou prózu (povídku, novelu) z doby Františ-
ka Antonína Šporka, která se bude vztahovat k našemu regionu. Rozsah práce 
5 – 10 stran formátu A4 (okraje 2,5 cm; řádkování 1,5) a zašlete ji v elektronické 
podobě do 31.12. 2011 na e-mailovou adresu knihovna@slavoj.cz. Práce je nut-
né doplnit jménem a příjmením, datem narození, třídou a školou.

Vaše „kamarádka knihovna Slavoj“ Vám přeje šťastné a veselé Vánoce, 
úspěšný vstup do nového roku 2012, spoustu štěstí, pevné zdraví, ale 
hlavně, ať máte pořád co číst.

VÁNOČNÍ OZDOBY
TRADICE VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB NA KRÁLOVÉDVORSKU
2.12. – 8.1. 2011
Výstavní sál Špýcharu
Výstava historických a současných vánočních ozdob ve spolupráci s / rmou VÁ-
NOČNÍ OZDOBY, DUV - DRUŽSTVO Dvůr Králové nad Labem, která slaví 75. vý-
ročí svého založení.
Vstupné: dospělí 25 Kč / děti, studenti, důchodci: 15 Kč
Otevírací doba: út – pá: 9 – 12 / 13 – 16, so –ne: 13 - 17
25., 26., 27., 28., 29., 30.12. 2011 otevřeno 13 - 17
24.12., 31.12. 2011 a 1.1. 2012 zavřeno

O ZTRACENÉM KAPESNÍČKU
Sobota 3.12.2011 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

VÁNOČNÍ DÍLNA
Středa 7. 12. – čtvrtek 8. 12. 2011
Přednáškový sál Špýcharu
Vánoce jsou tady! Přijďte do městského muzea načerpat inspiraci pro sváteční 
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 vánoční přá-
ní pro své blízké nebo vánoční ozdoby na svůj stromeček.
Vstupné: 25 Kč 
Otevírací doba po oba dny: 9-12 / 13-17

KAŠPÁREK U JEŽIBABY
Neděle 11. 12. 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

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ DVŮR KRÁLOVÉ n.L.
Čtvrtek 15.12. 2011 od 17:00
Přednáškový sál Špýcharu

JAMES HARRIES
Sobota 17.12. 2011 od 19.00 
Přednáškový sál Špýcharu 
Vánoční koncert anglického hudebníka Jamese Harriese
Vstupné: 150 Kč

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v no-
vém roce přejí zaměstnanci městského muzea.

M Ě S T S K É  M U Z E U M

Účinkují: Jiřina Dvořáková (varhany) a manželé Sedlákovi (violoncello, housle).
Srdečně zveme a přejeme krásný advent.

ADVENTNÍ KONCERT 
8.12.2011 v 16:00 v Husově sboru CČSH (Legionářská 1311)

KALENDÁŘ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ MĚSTA
V městském muzeu si můžete zakoupit kalendář s nejstaršími fo-
togra/ emi našeho města. Snímky pochází z fotoarchivu městské-
ho muzea a autorem je ve většině případů Stanislav Veselý nebo 
Jindřich Rublič.
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PRAHA ROMANTICKÁ
3.12.2011
Další z výletů volného cyklu Rodinné výpravy, určeného dětem, mládeži, dospě-
lým a rodičům s dětmi má cíl v našem hlavním městě. Pojďte s námi objevovat ma-
lebná zákoutí a průchody i ulice s obnoveným plynovým osvětlením, které získaly 
zpět svou starobylou atmosféru. Navštívíme také dvě krásné výstavy betlémů a mož-
ná i jedno neobvyklé strašidelné muzeum. Přihlášky nejpozději do 30.11.2011. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

ČERTOVSKÁ NOC 
2. – 3. 12. 2011, pátek 16.30 – sobota 10.00 hodin
Svátek sv. Mikuláše se blíží a s ním i nadílka. Zveme všechny malé „rarachy“ na 
tradiční „přespávačku“ do Jedničky. Připravena je pro vás nejenom mikulášská 
nadílka, ale také spousta čertovské zábavy. Cena: 130,- Kč (v ceně je zahrnuta ve-
čeře, snídaně, ubytovací náklady, nadílka a veškerý materiál). S sebou: hygienic-
ké potřeby, spacák, pyžamo, oblečení a obuv do budovy a ven. Přihlásit se mů-
žete v Jedničce nejpozději do 28.11.2011.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
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. Srdečně zveme všechny děti 
i rodiče s dětmi. Cena: 20 Kč / osobu. děti do 3 let zdarma.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

DOTEK ANDĚLŮ - VÝSTAVA
5. – 9.12. 2011. 9.00 – 16.00 hodin 
Výstavka soutěžních prací dětí z mateřských a žáků základních a středních škol 
na téma Dotek andělů aneb Andělé mezi námi. Přijďte se podívat na netradiční 
pojetí a zpracování tohoto téma. Vstupné 5,- Kč.
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: info@ddmdvurkralove.cz. 

BETLÉMSKÉ PUTOVÁNÍ 
Po předchozím přihlášení 7. – 9.12. a 12. – 14.12.2011
Počítačová prezentace s výkladem pro žáky 5.- 9. ročníků ZŠ. studenty SŠ i skupi-
ny dospělých zájemců. Víte, jak vzniklo slavné české lidové betlemářství? Chcete 
se dozvědět, kde můžete spatřit skutečné poklady, rekordní výtvory a kuriozity 
mezi jesličkami? To vše a mnohé další vám nabídne naše prezentace. V rámci po-
řadu představíme i několik betlémů od autorů z našeho regionu. Vstupné 10,- Kč. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz. 

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V ZOO 
12.12. 2011, 15.00 – 17.00 hodin 
I v letošním roce připravil DDM Jednička pro děti ze zájmových kroužků již tra-
diční předvánoční akci Zdobení vánočního stromečku v ZOO DK. S menšími 
dětmi mají možnost jít i rodiče. Po společném zdobení stromečku si prohléd-
neme svátečně vyzdobenou zoo. Ozdoby si děti vyrobí v zájmovém kroužku.
Na akci je nutné se předem přihlásit, nejpozději do 8.12.2011.
Bližší informace: tel. 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

VÝSTAVA VÁNOCE U NÁS DOMA 
13.12. – 16.12. 2011 
Výstavka soutěžních prací dětí z mateřských a základních škol na téma Vánoce 
u nás doma.
Bližší informace: tel. 499 320 353, e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz.

NADÍLKA V JEDNIČCE
16. 12. 2011 od 16.00 – 17.00 hodin
V pátek 16. prosince zavítá Ježíšek i k nám do Jedničky. Těší se na dopisy plné 
přání. Napište nebo nakreslete, jaké akce v Jedničce postrádáte, které krouž-
ky byste uvítali v nabídce, jaké vybavení a podobně. Každý, kdo přijde v pátek 
do Jedničky odevzdat svůj dopis Ježíškovi, dostane za odměnu malý dáreček. 
Bližší informace: tel.: 499 320 353, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz.

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

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

 Sobota  3. 12.2011  14.00 - 15.30 hod.
 Neděle  4. 12.2011  14.00 - 15.30 hod.
 Pátek  9. 12.2011  (večerní) 19.30 - 21.00 hod.
 Sobota  10. 12.2011  14.00 - 15.30 hod. 
 Neděle  11. 12.2011  16.00 - 17.30 hod.
 Neděle  18. 12.2011  14.00 - 15.30 hod.
 Pátek  23. 12.2011  13.30 - 15.00 hod. 
   (večerní) 19.30 - 21.00 hod.  
 Sobota  24. 12.2011  14.00 - 15.30 hod.
 Neděle  25. 12.2011  14.00 - 15.30 hod. 
 Pondělí  26.12.2011  13.30 - 15.00 hod.
 Úterý  27.12.2011  13.30 - 15.00 hod.
 Středa  28.12.2011  13.30 - 15.00 hod.
   (večerní) 19.30 - 21.00 hod. 
 Čtvrtek  29.12.2011  13.30 - 15.00 hod.
 Sobota  31.12.2011  14.00 - 15.30 hod.

PROSINEC

2011

ZIMA ZA OKNEM
13. 1. 2012 od 16.00 – 17.30 hodin
Tvoření pro děti i rodiče s dětmi na zimní téma. Výroba drobných dekorací 
a obrázků.

ŘEMESLA V JEDNIČCE
14. 1. 2012 
Řemeslné dílny a workshopy pro děti i dospělé.

AKCE MC ŽIRAFA V PROSINCI

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  od 5.12. každé pondělí od 17:30 hod. 

V pondělí je Cvičeníčko, v úterý Zpívánky, ve středu Šikulky, ve čtvrtek 
Klub miminko a v pátek Školka nanečisto.

OTEVŘENO KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN od 9:00 do 12:00 hod.

Kurzy angličtina nebo němčina pro začátečníky začínají v prosinci. Den 
a hodina výuky budou určeny po dohodě se zájemci. Informační schůzka k ja-
zykovým kurzům proběhne ve středu 7. 12. od 18 hodin. Cena jednotlivé lekce 
je 50,- Kč. Kurzy povede Mgr. Milena Matuchová a rozsah výuky bude přizpůso-
ben znalostem a tempu účastníků.

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 

KONTAKT  

Mgr. Linda Mocová, tel: 604 433 355, email: mczirafa.dknl@centrum.cz, 
www: http://mc-zirafa.wz.cz.

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

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pondělí 5. 12. 2011 od 10:00 hod.

Chystáme se s dětmi do zoo na zdobení společného vánočního stromku. 
Ozdobičky vyrobíme na Šikulkách a v určený den je půjdeme pověsit na stro-
meček v zoo. Termín zdobení bude včas na webových stránkách a na nástěn-
kách Žirafky.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V ZOO

Ve středu 21. 12. 2011 přijďte s dětmi na vánoční nadílku a rozloučení s ro-
kem 2011. Na děti čeká velké vánoční překvapení a rozbalování dárků. Žirafka 
pak bude od 22. 12. do 1.1. zavřená a uvidíme se opět v pondělí 2. 1. 2012.

VÁNOČNÍ NADÍLKA  středa 21.12.2011

Všem přejeme pohodový předvánoční čas 
a krásné prožití vánočních svátků.

LEDNÍ HOKEJ - MUŽI  PROSINEC 2011

7.12.2011 ST 18:00 Dvůr Králové n.L. x HC Hronov

14.12.2011 ST 18:00 Dvůr Králové n.L. x HC Opočno

4.1.2012 ST 18:00 Dvůr Králové n.L. x HC Jaroměř


