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UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k aktuální epidemické situaci v  ČR apelujeme na občany, 

aby si před návštěvou vybrané společenské, kulturní nebo sportovní 

akce u pořadatelů ověřili, zda se skutečně koná a jaká hygienická opat-

ření je třeba při její návštěvě dodržovat. 

redakce NKR

Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)

e-mail: mannova@hankuv-dum.cz,

tel.: 499 318 355,

www.hankuv-dum.cz; www.facebook.com/hankuvdum

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ
4. 9. od 11:00, 14:00 a 17:00 hod., sál Hankova domu

Kurzy tance a společenské výchovy. Vyučují taneční mistři manželé Chme-

lovi. Hraje kapela Black Jack Hostinné.

Loutková scéna Klíček:
MÍČEK FLÍČEK
12. 9. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Loutková pohádka pro nejmenší v  podání královédvorského loutkového 

divadla Klíček.

Divadlo v předplatném:
Odložené představení z divadelní sezony 2019–2020
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ! – Ľubomír Feldek
13. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 410 Kč, 390 Kč, 370 Kč

Příběh je komorní adaptací slavné Hervého operety Mamzelle Nitouche 

od slovenského básníka a dramatika Ľubomíra Feldeka. Ve světě už dávno 

není vše svaté a už vůbec ne poctivost matky představené či neposkvrně-

nost a slušnost půvabné slečny Nituš. Hrají herci Studia Ypsilon Praha.

Náhradní termín představení, vstupenky zůstávají v platnosti.

26. ROČNÍK FESTIVALU DNY R. A. DVORSKÉHO:
HLAVNÍ FESTIVALOVÝ VEČER
14. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 340 Kč

ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – Mladý energický big band, který

propadl swingu 30. a 40. let.

PETR SOVIČ & GRAMOFON – Výteční instrumentalisté, pestrý 

repertoár, hudební vzpomínky napříč věkem.

SAXY BABY – Program v průběhu večera doplní saxofonové kvarteto ze 

ZUŠ R. A. Dvorského pod vedením Simony Hučíkové.

Náhradní termín představení, vstupenky zůstávají v platnosti.

CAVEMAN – Bob Becker
16. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 380 Kč, 370 Kč, 360 Kč

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man 

show o  tom, co dělá muže mužem, ženu ženou, o  rozdílech mezi námi, 

o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Režie: Patrik Hartl, hraje: Jan Holík/Jakub Slach.

HALINA PAWLOWSKÁ A MANUÁL ZRALÉ ŽENY
21. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 350 Kč

„Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná 

sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat...“

Náhradní termín představení, vstupenky zůstávají v platnosti.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
25. 9. od 15:00 hod., nám. T. G. Masaryka

YELLOW SISTERS – originální česká acapella, která zpívá pro děti;

THE OTHERS – jičínská pop-rocková kapela;

FUNNY FELLOWS – slovenská swingová kapela, zábava zaručena;

VLASTA REDL & JEHO KAPELA – moravský zpěvák, textař, skladatel 

a multiinstrumentalista různých žánrů se svou kapelou.

Kino Svět
MC Žirafa
Nenechte si ujít

2 Městské muzeum
Knihovna Slavoj
Olympiáda seniorů

3 Královédvorští
fotbalisté a hokejisté 
zvou na své zápasy

4 Pozvánky na 
kulturní a sportovní 
akce v regionu

4–7 Tradiční
Svatováclavské 
posvícení

8

Doprovodný program: originální bubenická dílna – Rytmy Sběrného 

Dvora, vystoupení žáků ZUŠ R. A. Dvorského, tanečních skupin Angeles 

Dance Group a TS ATTITUDE DKnL, dobový kolotoč a střelnice, občerstvení.

LUCIE BÍLÁ S KLAVÍREM PETRA MALÁSKA
29. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 990 Kč, 950 Kč, 890 Kč

Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za doprovodu vynikajícího 

klavíristy Petra Maláska.

Náhradní termín představení, vstupenky zůstávají v platnosti.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem,

bližší informace v DDM Jednička na tel.: 499 320 353.

Mgr. Iveta Hanušová – 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz

Sylvie Černotová, DiS. – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Alena Hušková – 735 752 836, alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz

Mgr. Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz

Bc. Tereza Dobiášová – 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

DDM JEDNIČKA NA OSLAVÁCH 100 LET HC RODOS
4. 9., areál u zimního stadionu pod Hankovým domem

Během velkého dne královédvorského hokeje můžete zavítat v  blízkosti 

zimního stadionu na soutěžní a zábavní stanoviště DDM Jednička. Připra-

vené budou aktivity sportovní i vědomostní, hravé i soutěžní. Podrobnosti 

naleznete na letácích.

FIT VÍKEND
17.–19. 9., od pátku  od 16:00 hod. do  neděle do 11:00 hod., DDM Jed-

nička, cena: bude upřesněna

Pro všechny ženy, které si chtějí zasportovat, zatančit, ale i  odpočinout 

a pokecat s partičkou dam. Těšit se můžete na Jumping, Jógu v síti, lekci 

tance a také na  pohodičku ve  vířivce a  sauně. Cena bude upřesněna na

www.ddmdvurkralove.cz, více informací u Aleny Huškové.

Připravujeme na říjen:
9. 10.: Škola bonsají;

10. 10.: Zavírání turistické sezony – drakiáda;

15.–16. 10.: Juniorfi lm – memoriál Jiřího Beneše (Posunutý 27. ročník sou-

těže mladých amatérských fi lmařů proběhne již tradičně v kině Svět);

23. 10.: Tajný výlet – další výlet ze série turistických akcí Rodinné výpravy – 

pro děti i dospělé;

23. 10.: Sobotní keramika – modelování;

Podzimní prázdniny:

27. 10.: Podzimní bowling;

27. 10.: Návrat do Sniper Valley – prázdninová výprava do laserové střelnice;

29. 10.: Ať žijí duchové.
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Kino Svět www.kino-svet.cz, e-mail: kino.svet@tiscali.cz,

tel.: kancelář 499 318 351, pokladna 499 318 357 MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-

ryka 59 (vchod OŽP),

e-mail: info@mc-zirafa.cz,

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

Milí rodiče, máme radost, že se nám v létě poda-

řilo uvést do chodu klub Žirafky ve školce, který 

funguje jako školka nanečisto. Také v  měsíci 

září bude otevřen každou středu dopoledne. 

Volnou hernu můžete s  dětmi navštívit vždy 

v  pondělí a  v pátek dopoledne. Potkat se 

můžeme i  na  akcích přibližujících naši činnost 

či v  MC na  tvoření. Veškeré aktivity budou 

podléhat aktuálním epidemiologickým opatře-

ním. Podrobnější informace o akcích naleznete 

na našem Fb a webu www.mc-zirafa.cz. Případné 

dotazy rádi zodpovíme na  našem Messengeru, 

e-mailu, nebo na tel.: 773 292 033.

VOLNÁ HERNA MC ŽIRAFA:
pondělí 9:00–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

pátek 9:00–12:00 hod., vstupné: 50 Kč

ŽIRAFKY VE ŠKOLCE – HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ S PESTRÝM PROGRAMEM
každou středu 9:00–11:00 hod.

Každou středu dopoledne můžete v  MC využít 

hlídání dětí, které funguje jako školka nanečisto. 

Dětem se po  celou dobu věnují dvě zkušené 

a laskavé učitelky z mateřské školy, které zajišťují 

také zábavný program a  hry. Odkaz pro rezer-

vaci termínu, ceník a  další podrobnosti o  této 

službě naleznete na  našem Facebooku, webu, 

nebo nám s jakýmkoli dotazem můžete zavolat 

na tel.: 773 292 033.

DEN SPOLKŮ
čtvrtek 2. 9., 15:00–18:00 hod., nám. V. Hanky

Ve  čtvrtek 2. září nás můžete potkat na  dalším 

ročníku Dne spolků. Přijďte se blíže seznámit 

s naší činností a službami, které pro vás a vaše 

děti nabízíme. S  dětmi si tu můžete pohrát, 

zasoutěžit nebo něco vyrobit. Akce se koná 

od 15:00 hod. na náměstí Václava Hanky. 

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
pondělí 19. 9., 13:00–17:00 hod.,

nám. T. G. Masaryka

V  pondělí 13. září se MC Žirafa zúčastní Dne 

sociálních a souvisejících služeb, kde vám také 

přiblížíme naši činnost a nabízené služby. Akce 

se koná od 13:00 hod. na náměstí T. G. Masaryka.

TVOŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE
+ VOLNÁ HERNA
pondělí 27. 9., 9:00–10 hod.

volná herna 9:00–12:00 hod.

V  pondělí 27. září si přijďte s  dětmi pohrát 

do  herny a  kdo bude mít chuť, může se od

9:00 do  10:00 hod. připojit k  vyrábění. Veškerý 

materiál na  výrobu bude zajištěn na  místě 

a hotové výrobky si můžete odnést domů.

tým maminek MC Žirafa

Nalezená želvička 
hledá majitele
V  úterý 13. července 2021 jsme v  Březinově 

ulici našli želvičku. Kdybyste věděli, komu 

by mohla patřit, prosím, dejte nám vědět na

tel.: 731 415 343.               Munzarovi

září

1.–3. 19:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

(12), komedie/drama, ČR
117 min. 130 Kč

4.–5. 16:30 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU, animovaný, USA, dabing 88 min. 130 Kč

4.–5. 19:00 VYŠEHRAD: SERYJÁL, (15), komedie, ČR 83 min. 100 Kč

7. 19:00 POD HVĚZDAMI PAŘÍŽE, drama, Francie, titulky, ART 86 min. 100 Kč

8.–9. 19:00 ATLAS PTÁKŮ, (12), drama, ČR/SR/Slovinsko 90 min. 130 Kč

10.–12. 19:00 JEDINĚ TEREZA, romantická komedie, ČR 102 min. 130 Kč

11.–12. 16:30
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

animovaný, USA, dabing
85 min. 120 Kč

14. 19:00 NEJLEPŠÍ LÉTA, (12), drama/komedie, Itálie, titulky, ART 128 min. 110 Kč

15.–16. 19:00 VEČÍREK, (12), komedie, ČR 90 min. 120 Kč

18.–19. 16:00
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

animovaný/komedie, USA, dabing
107 min. 130 Kč

18.–19. 19:00
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ

(15), horor/mysteriózní, USA, titulky
112 min. 130 Kč

21. 19:00 ZÁKON LÁSKY, dokument, ČR/SR, ART 89 min. 100 Kč

22.–23. 19:00 ZÁTOPEK, životopisný/drama, ČR/SR 130 min. 120 Kč

28. 19:00 RESPECT, (12), životopisný/drama, USA, titulky, ART 145 min. 120 Kč

29.–30. 19:00 TEMNÝ DŮM, (15), horor/thriller, USA, titulky 109 min. 100 Kč

Více informací o programu Kina Svět na září 2021 najdete na webu www.kino-svet.cz.

Nenechte si ujít
KONCERT SE SVĚTOVOU PREMIÉROU SKLADBY SANCTA LUDMILA 
ŠVÝCARSKÉHO SKLADATELE FRÉDÉRICA BOLLIHO
11. září od 16:00 hod., kostel sv. Jana Křtitele

V sobotu 11. září 2021 se v 16:00 hod. uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem 

v pořadí již 13. koncert s premiérou skladby, tentokrát „Sancta Ludmila“, tedy „Svatá Ludmila“, od švý-

carského hudebního skladatele, kterým je Frédéric Bolli. Skladatel tuto kompozici napsal a věnoval 

Královédvorskému chrámovému sboru a  na  koncert přijede osobně do  Dvora Králové nad Labem. 

Kromě premiérované skladby zazní díla Leopolda Koželuha, Michaela Haydna, Bedřicha Smetany 

a dalších autorů. Sbor na varhany doprovodí přední český varhaník a profesor Pražské konzervatoře 

Jan Kalfus.

Frédéric Bolli se narodil v roce 1953 v La Chaux-de-Fonds, je absolventem univerzity v Curychu. V kom-

pozici je žákem Rolfa Urse Ringgera. Svá skladatelská studia završil studijním pobytem u anglického 

skladatele Ivana Moodyho v Lisabonu. Jeho skladby jsou hrané v mnoha zemích a vydávají je naklada-

telství Breitkopf & Härtel, Edition Brendel a Pan Verlag.

Koncert fi nančně podpořilo město Dvůr Králové nad Labem a koná se pod záštitou kardinála Domi-

nika Duky a starosty Jana Jarolíma. Více informací na www.kchs.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Den otevřených dveří oddílu kuželek
HLEDÁME NOVÉ KUŽELKÁŘE ANEB POJĎ HRÁT KUŽELKY
30. září od 15:00 hod., kuželna ve sportovním areálu pod Hankovým domem

Vážení sportovní přátelé, oddíl kuželky TJ Dvůr Králové nad Labem hledá do svých řad nové zájemce 

o tento sport. Jedna z krás kuželek je, že se dají hrát do pozdního věku, a proto je omezená pouze 

spodní věková hranice zájemců na 10 let. Přestože hledáme především děti, uvítáme zájemce i z řad 

dospělých. Den otevřených dveří se koná 30. září 2021 od 15:00 hod. v místní kuželně, která se nachází 

v areálu zimního stadionu. Během dne otevřených dveří si bude možné prohlédnout zázemí kuželny 

a vyzkoušet si hraní kuželek. Jedinou podmínkou pro hraní je sálová obuv se světlou podrážkou.

V  případě, že vám tento den nevyhovuje, je možné domluvit se na  jiném individuálním ter-

mínu. Kontaktní osobou je organizační pracovník Stanislav Dufek, tel.: 732  335  303, e-mail: 

sdufek@outlook.cz, na  kterého se kromě této žádosti můžete po celý rok obracet s  jakýmikoliv 

dotazy týkajícími se kuželek. Více informací o kuželkářském sportu je umístěno na oddílovém webu 

www.kuzelky-dk.funsite.cz, na kterém lze zhlédnout informační video „Pojď hrát kuželky“, jež vám přib-

líží krásy tohoto neobyčejného sportu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Stanislav Dufek

oddíl kuželek TJ Dvůr Králové nad Labem
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Městské muzeum
Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem,

e-mail: info@muzeumdk.cz,

tel.: 499 623 800, 499 318 325, www.muzeumdk.cz.

Otevírací doba

Hlavní budova: úterý–neděle: 9:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.

Expozice textilního tisku:

úterý–pátek 9:00–12:00, 13:00–17:00 hod., víkend 13:00–17:00 hod.

Výstavní sál ve Staré radnici:

úterý–pátek 9:00–12:00, 13:00–16:00 hod., víkend 13:00–16:00 hod.

(výstava 100 let hokeje a výstava hub jsou otevřeny déle)

Výstava:
100 LET HOKEJE VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
1.–14. 9., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Zveme vás na výstavu 100 let ledního hokeje ve Dvoře Králové nad Labem, 

která se bude konat ve  dnech 1.–14. září 2021. Návštěvníci budou sezná-

meni s  bohatou historií ledního hokeje v  našem městě až po  současnost 

a také s osobnostmi dvorského hokeje.

Výstava bude obsahovat nejen dobové fotografi e, ale také velké množství 

předmětů vztahujících se k lednímu hokeji a další zajímavosti.

PROCHÁZKA ZA HISTORIÍ TEXTILU VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEM
12. 9. od 9:30 hod. na parkovišti před kostelem sv. Jana Křtitele, 

vstupné: 50 Kč

Výjimečná procházka městem po  historii textilu a  textilních továren. Tyto 

továrny byly ve  své době důležitým pilířem textilního průmyslu, proto se 

oprávněně našemu městu přezdívalo „Český Manchester“. V rámci prohlídky 

zmíníme nejdůležitější továrnické rodiny a osudy jejich fabrik. Průvodcem 

bude Ing. Josef Jiránek, na procházku není nutná rezervace.

Výstava:
CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA HUB
17.–18. 9., 8:00–18:00 hod., výstavní sál ve Staré radnici

Mykologický kroužek Trutnov, z. s., spolu s  Městským muzeem ve  Dvoře 

Králové nad Labem pořádají výstavu hub. Součástí výstavy bude odborný 

komentář k  vystaveným exponátům, mykologická poradna a  ochutnávka 

výrobků z léčivých hub a rostlin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výstava:
BÍLÁ MÍSTA KONCE VÁLKY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD 
LABEM: VÁLEČNÁ VÝROBA A NUCENÉ NASAZENÍ
17. 9. – 21. 11., výstavní sál ve Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Výstava se zaměřuje na bližší poznání jednoho z významných a zajímavých, 

přesto dosti opomíjených, úseků 2. světové války v  našem městě. Je to 

téma, o kterém široká veřejnost příliš neví a také nemluví. Výstava shrnuje 

dohledaná objektivní data a podrobnosti o tajné válečné výrobě leteckých 

motorů Junkers.

Návštěvníci se dozví, kdy a proč se část textilních továren v našem městě 

přeměnila na výrobu leteckých součástek Junkers, kde všude a co se vyrá-

bělo. Výstava poodkryje nejen to, jak žili lidé z  našeho města pracující 

v těchto továrnách nebo ti, kteří byli přivezení do Dvora Králové nad Labem 

na nucené práce, ale i kde zde byla různá ubytovací zařízení. Tato výjimečná 

výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií v Semilech, p. o.,

archivem v  Zámrsku, Leteckým muzeem Kbely, Česko–německým fon-

dem budoucnosti, Vojenským historickým ústavem, Ing. Josefem Jiránkem 

a celou řadou soukromých osob.

Díky nim se podařilo sestavit tuto unikátní expozici, kterou můžete v Měst-

ském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem zhlédnout.

Výstava:
POEZIE NITĚ
25. 9. – 31. 10., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

Sdružení textilních výtvarníků, členů Syndikátu výtvarných umělců, před-

staví autorskou tvorbu v oboru tapiserie, krajky a textilní aplikace jedenácti 

svých umělců.

Profesionální tvůrci uměleckého textilu, jimž je společné odborné vzdělání, 

ať už na středních uměleckých školách nebo na Vysoké škole uměleckoprů-

myslové v Praze, se mimo svou uměleckou tvorbu věnují i restaurování his-

torických textilií nebo pedagogické činnosti. Přijďte se podívat a obdivovat 

krásná a nápaditá textilní díla.

Olympiáda seniorů v D. Brusnici
sobota 18. září od 11:30 hod., hřiště v Dolní Brusnici, startovné: 70 Kč

Sobota 18. září bude pod Zvičinou patřit sportovnímu zápolení seniorů. 

Už vám bylo 55 let a stále vás to táhne ke sportu? Pak zbystřete! V Dolní 

Brusnici se chystá další ročník sportovně-zábavného odpoledne. Králové-

hradecká krajská asociace Sport pro všechny totiž ve spolupráci s TJ Jiskra 

Dolní Brusnice 18. září uspořádají Sportovní hry seniorů pod Zvičinou.

Ve dvou kategoriích (55+ a 70+) budou soutěžit přihlášené a zdárně regis-

trované dvojice, pro něž je připraveno hned několik disciplín.

Po celý den bude na hřišti v Dolní Brusnici zajištěno občerstvení, sportovní 

zápolení bude zahájeno v 11:30 hod. a k poslechu a tanci zahraje živá 

hudba v podání Jany Ešnerové.

Veškeré podrobnosti lze získat u Dáši Kubelkové (tel.: 731 750 878), při-

hlášky se zasílají do 10. září na e-mail z.horcickova@seznam.cz. Přihlásit se 

však jde i v den konání akce, startovné činí pouhých 70 Kč za dvojici.

Tomáš Otradovský

Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 318 320-322, 721 390 348, 606 531 153

Informace k  neformálnímu vzdělávání v  knihovně jsou k  dispozici 

na internetových stránkách www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ
1. 9. od 9:30 hod. (pro děti do 2 let), od 10:30 hod. (děti 3–6 let)

sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s  dětmi do  6 let v  rámci celorepublikového projektu 

S knížkou do života – Bookstart. Skřítek Knihovníček seznámí děti s tím, co 

dělají takoví hasiči, policisté a třeba i veterináři. Koná se v sálku knihovny.

Pohádkoterapie: KOUZELNÁ AKTOVKA 
10. 9. od 13:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Začal nový školní rok a s ním přicházejí i školní povinnosti – hlavně psaní 

domácích úkolů. Dovedete si představit, že byste vlastnili kouzelnou 

aktovku, která by každý úkol udělala za  vás a  navíc vždy na  výbornou? 

Lákavá představa, že? No uvidíme, jestli i našim hrdinům, dvěma klukům 

z 2. třídy, přinese štěstí. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku 

knihovny.

Věra Radoňová: TIBETSKÉ MÍSY 
15. 9. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský 

buben, dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba vás 

dovede ke klidu a pohodě. Přijďte se příjemně naladit na podzim. Koná se 

v  sálku knihovny. Počet míst je omezen, využijte předprodej vstupenek 

v oddělení pro dospělé.

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ
20. 9. – 1. 10., rezervace a info v dětském oddělení a na tel.: 499 318 321

Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Rezervace a bližší informace v dět-

ském oddělení knihovny nebo na tel.: 499 318 321.

Loutková scéna Klíček: BOUDO, BUDKO
26. 9. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč, 20 Kč

Maňásková pohádka pro děti v podání královédvorského loutkového diva-

dla Klíček.

Připravujeme na říjen:

Marta Zemanová:
BABIČKA B. NĚMCOVÉ – SKUTEČNOST ČI SEN? 
6. 10. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Dlouholetá sběratelka titulu Babička Boženy Němcové a  také badatelka 

v  tomto oboru, Marta Zemanová, vydala k  250. výročí narození samotné 

babičky M. Novotné Čudové ilustrované vydání Babičky s  autorským 

dodatkem Babička B. Němcové – skutečnost či sen? Přednáška o hlavních 

postavách knihy a jejich skutečných osudech a o historii vydávání Babičky 

za uplynulých 165 let se koná v sálku knihovny.
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Pozvánka na fotbal
TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži A, Divize C:

neděle 5. 9., 17:00 hod. FC Hlinsko (venku)

neděle 12. 9., 16:00 hod. TJ Sokol Libiš (domácí zápas)

neděle 19. 9., 15:30 hod. SK Benátky nad Jizerou (venku)

sobota 25. 9., 10:15 hod. FK Kolín (domácí zápas)

úterý 28. 9., 15:30 hod. SK Tochovice (venku)

TJ Dvůr Králové nad Labem – Muži B, I. B třída:

sobota 4. 9., 16:30 hod. FK Kopidlno (domácí zápas)

sobota 11. 9., 16:30 hod. SK Miletín (venku)

sobota 18. 9., 16:00 hod. FC Vrchlabí B (domácí zápas)

sobota 25. 9., 15:30 hod. TJ Slavoj Skřivany (venku)

Více informací najdete na stránkách klubu www.fotbal-dvur.cz.

Pozvánka na hokej
Přípravná utkání:

úterý 31. 8., 18:00 hod. BK Havlíčkův Brod (domácí zápas)

čtvrtek 2. 9., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (domácí zápas)

sobota 4. 9., 17:00 hod. HC Stadion Vrchlabí (domácí zápas)

Mistrovská utkání:

sobota 18. 9., 17:00 hod. HC Letci Letňany (domácí zápas)

středa 22. 9., 18:00 hod. HC Wikov Hronov (venku)

sobota 25. 9., 17:00 hod. HC Děčín (domácí zápas)

středa 29. 9., 18:00 hod. HC Vlci Jablonec nad Nisou (venku)

sobota 2. 10., 17:00 hod. HC Draci Bílina (domácí zápas)

Časy utkání na hřištích soupeřů jsou orientační, sledujte webové stránky 

klubu www.hcrodos.cz a Fb profi l www.facebook.com/hcdvurkralove.
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