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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
5. 9. od 14:00 a 17:00 hod., sál Hankova domu

Vyučují taneční mistři manželé Chmelovi, hraje kapela Black Jack Hostinné.

1. KRÁLOVÉDVORSKÁ TANČÍRNA
11. 9. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 100 Kč

Hraje DJ Mirek Novotný. Zazní hudba od  swingu až po  nejnovější hity 

taneční scény v úpravě pro společenské tance.

Hra v předplatném: NOC NA KARLŠTEJNĚ
Zdeněk Podskalský, Karel Svoboda, Ladislav Štaidl
13. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 290 Kč, 280 Kč, 270 Kč

Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších muzikálů je půvabnou komedií 

o  císaři Karlu IV. a  jeho hradu Karlštejn, na  němž podle údajného zákazu 

nesměly přebývat ženy. Hrají členové Divadelního spolku J. K. Tyla Lomnice 

nad Popelkou.

Oslavy 750 let od první písemné zmínce o městě:
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
18. 9. od 17:00 a 20:00 hod., nám. T. G. Masaryka, vstupné: zdarma

V předvečer oslav se můžete těšit na letní kino na náměstí T. G. Masaryka – 

od 17:00 hod. to bude pohádka Hodinářův učeň, od 20:00 hod. český fi lm 

Po čem muži touží.

Oslavy 750 let od první písemné zmínce o městě:
DEN KRÁLOVNY ŽOFIE
19. 9. od 14:00 hod., nám. T. G. Masaryka, vstupné: zdarma

Městská slavnost u příležitosti 750. výročí od první písemné zmínky o městě. 

Těšit se můžete na zajímavý historický i současný program, nechybí např.: 

příjezd královny Žofi e, šermíři Legenda Aurea, Arcus – gothic music, Flauti 

Dolci, Big Band Dvorský, Laura a  její tygři, videomapping Královédvorská 

odysea či Marek Ztracený. Více informací na plakátu, str. 8.

PARTIČKA NA VZDUCHU
22. 9. od 20:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 550 Kč

Skvělá improvizační show tak, jak ji všichni známe. Michal Suchánek, 

Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl 

nebo Dalibor Gondík vždy všechny rozesmějí.

Divadelní čtyřlístek: LOUPEŽNÍK RUMCAJS
27. 9. od 15:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 130 Kč

Příběh o  tom, jak se slušný jičínský švec stane loupežníkem. Hrají herci 

Docela velkého divadla Litvínov. Od 14:30 hod. dětská výtvarná dílnička.

Hra v předplatném – odložené představení z června 2020:
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ! 
Ľubomír Feldek
30. 9. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 410 Kč, 390 Kč, 370 Kč

Příběh v podání Studia Ypsilon Praha je komorní adaptací slavné Hervého 

operety Mamzelle Nitouche od slovenského básníka a dramatika Ľubomíra 

Feldeka. Ve světě už dávno není nic svaté a už vůbec ne poctivost matky 

představené či neposkvrněnost a slušnost půvabné slečny Nituš.
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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:

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

Výstava: SKAUTSKÁ VÝSTAVA KE 100 LETŮM 
OD ZALOŽENÍ STŘEDISKA ZVIČINA
13. 9. – 10. 10., výstavní sál ve Staré radnici, vstupné: 30 Kč, 15 Kč

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

sobota–neděle 13:00–16:00 hod.

V  letošním roce oslavíme výročí 100 let od  založení skautského střediska 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Výstava nabídne přehled skautské historie 

a současnosti jak republikové, tak i našeho střediska, a to díky fotografi ím 

a kronikám. Bude možnost prohlédnout si i skautské vlajky a mnoho dalších 

zajímavostí spojených se skautskými aktivitami. Pro děti i dospělé bude při-

pravena interaktivní část výstavy, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet 

poznávání přírody, první pomoc nebo manuální zručnost. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v  sobotu 12. září 2020 od  16:00 hod. 

V rámci oslav výročí proběhnou i doprovodné akce: v neděli 27. září 2020 

od 16:00 hod. na náměstí T. G. Masaryka scénka Legendy Aurey – Hra o sva-

tém Václavu. V pátek 9. října 2020 od 18:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele 

– Mše se skauty za skauty.

Výstava: PŘÍBĚH JEDNOHO MĚSTA: 750 LET OD PRVNÍ 
PÍSEMNÉ ZMÍNKY O DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
19. 9. – 22. 11., výstavní sál Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč

Ve dnech 19. září až 22. listopadu 2020 bude v městském muzeu otevřena 

výstava s názvem Příběh jednoho města: 750 let od první písemné zmínky 

o Dvoře Králové nad Labem, která bude věnována historii královského věn-

ného města. Návštěvník se seznámí prostřednictvím artefaktů, ale i moderní 

techniky, s dějinami města od první písemné zmínky (1270) až do součas-

nosti. Vedle archeologických vykopávek bude vystaveno i velké množství 

archivních dokumentů či exponátů, které reprezentují významné řemeslné 

spolky. Některé z nich budou vystaveny úplně poprvé. Přijďte se podívat, jak 

naším městem procházel čas a jaké stopy zanechal v jednotlivých stoletích.

Zveme na vernisáž výstavy v pátek 18. září od 17:00 hod. v přednáškovém 

sále ve Špýcharu. Součástí bude i slavnostní křest knihy „Pokus o stručné 

dějiny Dvora Králové, v nichž je obsaženo XXX listin“, autora Carla Jose-

pha von Bienenberga, kterou do češtiny přeložil prof. JUDr. Ignác Antonín 

Hrdina, DrSc. Svou účast na vernisáži, prosím, předem potvrďte na e–mailu: 

info@muzeumdk.cz nebo na tel.: 499 623 800. Vzhledem k současné epidemi-

ologické situaci bude kapacita sálu omezena.

Výstava: SEVERSKÉ FRAGMENTY
26. 9. – 25. 10., expozice textilního tisku v budově SŠIS

Královédvorský rodák Jan Maruška by rád složil hold městu, ve kterém pro-

žil prvních dvacet života. Vrací se sem z cest, které ho v minulosti zavedly 

do severní Afriky a Skandinávie. Celkem 16 let pracoval v zahraničí a dnes 

se zaujetím vypráví o Finsku, Švédsku a Norsku. Nejen slovy, ale také foto-

grafi emi. Severské země mu učarovaly a silně na něho zapůsobily jednodu-

chostí, přímočarostí a vztahem člověka k přírodě. Fotografování se věnuje 

jako svému koníčku už 55 let. Výstava konající se na střední škole, na které 

Jan Maruška v  letech 1965–1969 studoval, obsahuje 12 velkoformátových  

fotografi í a  řadu menších snímků. O  zážitcích a  setkáních s  lidmi žijícími 

na Severu píše ve své knize „Kolik měří Skandinávie?“, jejíž křest by měl pro-

běhnout během vernisáže.
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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 2 (vpravo vedle IC),

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

www.mc-zirafa.cz,

tel.: 773 292 033

MC Žirafa se stěhuje
Během září stále pokračuje rekonstrukce a stě-

hování vybavení do nových prostor. Přesné ote-

vření MC a stálý pravidelný program není proto 

na tento měsíc stanoven. Sledujte aktuální infor-

mace k programu, volným hernám a akcím na 

našem Facebooku a webu www.mc-zirafa.cz.

Připomínáme, že nově bude MC Žirafa sídlit 

na náměstí T. G. Masaryka 59 (vchod odboru 

životního prostředí). Na všechny se těší kolektiv 

maminek MC.

DEN SPOLKŮ
čtvrtek 3. 9., 15:00 hod., nám. Václava Hanky

Přijďte si s dětmi pohrát, zasoutěžit nebo něco 

vyrobit. Děti dostanou za účast malý dárek. Akce 

se koná od 15:00 hod. na náměstí Václava Hanky.

VÝLET NA HÁJEMSTVÍ
středa 16. 9., odjezd autobusem v 8:37 hod.

Pojďte s námi na výlet do krásného areálu na 

Hájemství (areál ve správě Lesů ČR s herními 

prvky, pískovištěm a krytým ohništěm). Děti si 

zaskotačí v krásné přírodě. Doprava vlastní. Kdo 

má zájem jet autobusem, odjezd ze zastávky 

u pošty v 8:37 hod. Odjezd autobusu zpět 

z Hájemství ve 12:11 hod. Případné dotazy na 

tel.: 773 292 033. Při nepříznivém počasí (dešti) 

se výlet nekoná.

PŘEDNÁŠKA S MGR. JANOU 
BARTOŇOVOU
pondělí 21. 9., 9:30 hod.

Od 9:30 hod. se koná poradna s psychoterape-

utkou, laktační a výchovnou poradkyní Janou 

Bartoňovou. Tématem bude podpora samostat-

nosti a přirozenosti u dětí.

1. 19:00 PALM SPRINGS, (15), komedie, USA, titulky, ART 90 min. 100 Kč

2.–3. 19:00 HAVEL, (12), drama, ČR 100 min. 120 Kč

5.–6. 16:30 SCOOB!, animovaný/dobrodružný, USA, dabing 93 min. 120 Kč

5.–6. 19:00 DÉMON ZATRACENÍ, (12), horor, USA, titulky, 95 min. 110 Kč

8. 19:00 V SÍTI 18+, (18), dokument, ČR, ART 100 min. 100 Kč

9.–10. 19:00 CASTING NA LÁSKU, (12), romantický/komedie, ČR 85 min. 120 Kč

12.–13. 16:30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ, animovaný, USA, dabing 91 min. 130 Kč

12.–13. 19:00
VZPOMÍNKY NA ITÁLII

(12), romantický/komedie, VB/Itálie, titulky
94 min. 110 Kč

15. 19:00 JAK BÝTI DOBROU ŽENOU, (12), drama, Fr./Bel., tit., ART 108 min. 110 Kč

16. 14:00
Promítání nejen pro seniory:

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, (12), romantický/komedie, ČR/SR
90 min. 60 Kč

16. –17. 19:00 AVA: BEZ SOUCITU, (15), akční/thriller, USA, titulky 96 min. 110 Kč

20. 19:00 ŽENSKÁ POMSTA, (12), komedie, ČR 88 min. 130 Kč

22. 19:00
JONAS KAUFMANN: MOJE VÍDEŇ

hudební/dokumentární, Rakousko, titulky, ART
98 min. 160 Kč

23.–24. 19:00 AFTER: PŘIZNÁNÍ, (12), romantický, USA, titulky 106 min. 130 Kč

26.–27. 19:00 BÁBOVKY, (12), komedie, ČR 97 min. 130 Kč

29. 19:00 KRAJINA VE STÍNU, (15), drama, ČR, ART 135 min. 130 Kč

30. 9.

1. 10.
19:00 NOVÍ MUTANTI, (12), sci-fi /horor, USA, dabing 95 min. 120 Kč

Více informací o programu Kina Svět na září 2020 najdete na webu www.kino-svet.cz.

Top Ten Rock
Palackého 89, Dvůr Králové nad Labem,

web: hudebni-klub-top-ten-rock.webnode.cz,

www.facebook.com/Hudební-klub-Top-Ten-

Rock, tel.: 603 821 217

THE LEWIS CREAVEN BAND UK/CZ
10. 9. od 19:00 hod., předprodej: 80 Kč,

na místě 100 Kč

Bristolská skupina Lewis Creaven Band získala 

díky nepřetržitému koncertování reputaci jako 

jedna z nejpracovitějších kapel. Živé koncerty 

představují jak originální vlastní skladby, tak blu-

esrockovou klasiku od umělců jako jsou Stevie 

Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Rob-

ben Ford, Lenny Kravitz a Bad Company.

ABRAXAS
25. 9. od 19:00 hod., předprodej: 150 Kč,

na místě 180 Kč

Česká rocková skupina vznikla v roce 1976, její 

vůdčí osobností je od počátku kytarista a skla-

datel Slávek Janda. Koncert je sestaven z hitů 

ze všech období, každý si přijde na své! Kapela 

minulý rok absolvovala 63 koncertů – můžeme 

tím potvrdit, že 43 let existence jim sílu roz-

hodně nebere, ba naopak dává.

Druhý závod Na kole Schulzovými sady, 17. 9. od 14:00 hod., park Schulzovy sady

Tradiční cyklistické závody na horských kolech pro děti z královédvorských školek, škol a sportovních 

oddílů Na kole Schulzovými sady se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 14:00 hod. Startuje se od nej-

starších dětí, které mohou přijít samy, až po nejmladší, které potřebují doprovod rodičů či prarodičů. 

Akce je určena pro všechny děti, které mají kolo rády a chtějí si vyzkoušet závodní atmosféru. Chceme 

na trať přivést i děti, které kolo využívají jen jako dopravní prostředek, pro hry či k výletům s rodiči. 

Závod se tradičně uskuteční v parku Schulzovy sady, a to na lehkých a bezpečných tratích tak, aby 

vzpomínkou byla pouze radost z jízdy, závodění a fandění spolužáků. Pořadatelem je tradičně cyk-

loklub Carla.kupkolo.cz. Děti, které to na kole bude bavit, mohou pokračovat v pravidelném cyklo-

kroužku, který se koná každé úterý od 16:00 hod. rovněž v parku Schulzovy sady.          Jan Holan

Pochod za buřtem, 26. 9., 14:00 hod., areál psího útulku na Hrubých lukách (za Kaufl andem)

V sobotu 26. září mezi 14. a 15. hodinou startuje u psího útulku za Kaufl andem Pochod za buřtem. 

Zveme jednotlivce i rodiny se svými psy na nenáročnou značenou trasu po Hrubých lukách zakonče-

nou opékáním buřtů a dalším programem. Akce se koná za každého počasí a probíhá za podpory MAS 

Královédvorsko.           Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Nenechte si ujít
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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

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

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

ŠKOLA BONSAJE V. – TVAROVÁNÍ BOROVICE
sobota 5. 9., 9:00–12:00 hod., účastnický poplatek: 200 Kč

Pro děti od  13 let a  dospělé pořádáme již páté pokračování kurzu Škola 

bonsaje. V průběhu převážně prakticky zaměřené lekce vás čekají infor-

mace o pokračovacích postupech v péči o bonsaje a o dalších možnostech 

jejich úprav. Tentokrát se více zaměříme na  jehličnany a dozvíte se např., 

jak správně tvarovat a pečovat o borovice. Kurz je vhodný i pro začátečníky, 

kteří se seznámí s teorií vyzvedávání, zakládání a tvarování bonsají a budou 

si zároveň moci některé techniky úprav vyzkoušet. Lektorem bude člen 

České bonsajové asociace Lukáš Praus. Více informací u Terezy Dobiášové.

KRÁLOVÉDVORSKÝ FESTIVAL MLADÝCH 
AMATÉRSKÝCH TVŮRCŮ
úterý 22. 9. – sobota 26. 9., sál kina Svět, vstupné: zdarma

Za  fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR a  Královéhradeckého kraje, 

ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad Labem, Střední průmyslovou 

školou a Střední odbornou školou Dvůr Králové nad Labem (dosud SŠIS) 

a dalšími partnery zve DDM Jednička na přehlídku neprofesionální fi lmové 

tvorby mladých amatérských fi lmařů. Pro děti z MŠ je určené pásmo animo-

vaných pohádek, pro žáky ZŠ a SŠ pak předprojekce a odborné workshopy. 

Zájemce ze široké veřejnosti zveme na soutěžní projekci amatérských fi lmů 

přihlášených do soutěží Juniorfi lm a Malé vize. V porotě uvidíte herce, scé-

náristy, producenty nebo dramaturgy. Srdečně zveme fi lmové fanoušky 

i všechny další zájemce. Vstup na soutěžní projekce pro veřejnost zdarma! 

Více o programu na  letáčcích a  také na  webových stránkách Filmdatu 

www.fi lmdat.cz a DDM Jednička www.ddmdvurkralove.cz.

Připravujeme na říjen:
10. 10. Rodinné výpravy – Tajný výlet, Zavírání turistické sezony – drakiáda;

Podzimní prázdniny:

29.–30. 10. Ať žijí duchové;

29. 10. Podzimní bowling;

30. 10. Výlet do Sniper Valley.

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

Tylova 512; www.slavoj.cz,

e-mail: knihovna@slavoj.cz,

tel.: 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

BALENÍ KNIH ŽÁKŮM A STUDENTŮM
1.–18. 9., čajovna v knihovně, jednotná cena: 5 Kč/1 ks

Potřebují vaše děti obalit učebnice a  sešity do  školy? Pak přijďte roz-

hodně k nám. Než vám knihy či sešity obalíme pevnou fólií, můžete si dát 

v čajovně konvičku čaje, šálek kávy nebo si vypůjčit knihy, časopisy a CD. 

Koná se v čajovně. Jednotná cena 5 Kč/1 ks.

KAMARÁDKA KNIHOVNA
1. 9. – 30. 11.

Naše knihovna se zapojila do  soutěže dětských oddělení knihoven, kde 

porota vyhodnocuje nejlepší knihovnu pomocí nejrůznějších kritérií. Pro 

nás je však nejdůležitější názor a spokojenost dětských čtenářů, kteří dětské 

oddělení navštěvují. Podpořte nás, vyplňte vysvědčení pro naši knihovnu, 

oznámkujte výběr knih, spokojenost s otvírací dobou apod. Napište nebo 

nakreslete, co se vám v  knihovně líbí a  co byste naopak chtěli změnit. 

Za každé vyplněné vysvědčení, které si vyzvednete a následně odevzdáte 

v oddělení pro děti, předem děkujeme.

ŠIJEME S LÍBOU – PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK
1.–18. 9., přihlášky v oddělení pro dospělé, cena kurzu: 1.100 Kč

Kurz šití s  profesionální švadlenou Líbou Vonkovou je určen zájemcům 

z  řad široké veřejnosti. Během 10 lekcí (1 lekce = 1,5 hodiny) se naučíte 

vše od samotného střihu až po fi nální výrobek. Kurz bude probíhat každé 

úterý od  19:00 do  20:30 hod. v  sálku knihovny. Úvodní lekce je naplá-

nována na 6. října 2020. Cena: 1.100 Kč. Počet míst je omezen. Přihlášky 

k dispozici na stránkách knihovny a v oddělení pro dospělé.

Pohádkoterapie: DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ
9. 9. od 13:45 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Na tvrzi pána Slavomíra ze Slavoje se zabydlelo strašidlo, kterého se všichni 

bojí. Žádáme všechny statečné děti, aby splněním tří úkolů pomohly hrad-

nímu pánovi zbavit se tohoto nevítaného hosta. Program pro děti od 7 let.

Jana Saifrtová:
SÁM SOBĚ FYZIOTERAPEUTEM – KRČNÍ PÁTEŘ
9. 9. od 17:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 150 Kč, počet míst omezen

Pro velký zájem opakujeme celý kurz od krční páteře až po tejpování. Jak 

pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet? Přijďte se naučit, jak 

svému tělu můžete pomoci se správně hýbat. Vezměte si pohodlné oble-

čení a přineste s sebou karimatku. Nutná rezervace v oddělení pro dospělé!

Markéta Lukášková: VLAŠTOVKA V BUBLINĚ 
10. 9. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

Beseda a autorské čtení spisovatelky Markéty Lukáškové. Kniha Vlaštovka 

v bublině volně navazuje na předchozí autorčinu knihu Losos v kaluži, se 

kterou jste se mohli seznámit při LiStOVáNí.

KRÁLOVÉDVORSKÉ KNIHOMRNĚ 
15. 9. od 9:30 a 10:30 hod., sálek knihovny, vstupné: zdarma

Program pro rodiče s dětmi do 6 let v rámci projektu S knížkou do života – 

Bookstart. Tentokrát se skřítek Knihovníček vydá s dětmi k moři.

LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM – Mikal Hem
16. 9. od 18:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: 120 Kč

Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato neko-

rektní příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. 

Naučí vás všechna tajemství tohoto řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se 

na něm udržet a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Kniha novináře Mi-

kala Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a bude 

jistě živnou půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí. Účinkují: Alan 

Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořecký. Předprodej v odd. pro dospělé.

Křest knihy: POKUS O STRUČNÉ DĚJINY DVORA 
KRÁLOVÉ, V NICHŽ JE OBSAŽENO XXX LISTIN
18. 9. od 17:00 hod., sál Špýcharu městského muzea, vstupné: zdarma

První dějiny města sepsal v roce 1782 Carl Joseph von Bienenberg, z něm-

činy knihu přeložil prof.  JUDr.  Ignác Antonín Hrdina, DrSc. Akce se koná 

v městském muzeu v rámci vernisáže výstavy uspořádané k oslavám 750 

let od první písemné zmínky o našem městě.

SLAVNOST KLÍČOVÁNÍ –
vyhodnocení projektu Škola naruby 
21. 9. – 2. 10., rezervace v dětském oddělení a na tel.: 499 318 321

Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost 

Pasování prvňáčků na  čtenáře knihovny. Součástí programu je také oce-

nění dětí v rámci projektu Škola naruby, které se nemohlo konat v červnu.

Stanislava Benešová: NENECHTE MOZEK ZLENIVĚT
22. 9. od 10:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč

Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťo-

vých strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými techni-

kami ověří, že jejich paměť dokáže zvládnout mnohem více, než čekali.

Loutkové divadlo Klíček: O MLSNÉ KOZE
26. 9. od 15:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč dospělí, 20 Kč děti

Maňásková pohádka pro děti v podání loutkového divadla Klíček.

Věra Radoňová: TIBETSKÉ MÍSY
30. 9. od 17:00 a 18:30 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč

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

buben, dešťová hůl a  ostatní nástroje. Jejich hudba vás dovede ke  klidu 

a  pohodě. Přijďte se příjemně naladit na  podzim. Pro velký zájem pořá-

dáme dvakrát, přesto je počet míst omezen a je nutná rezervace a nahlá-

šení zvoleného času v oddělení pro dospělé!

Informace k  neformálnímu vzdělávání jsou k  dispozici na  internetových 

stránkách www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.
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Královská věnná města
Jaroměř
DOŽÍNKOVÝ DEN V JAROMĚŘI, 5. 9. 2020, www.jaromer-josefov.cz;

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020: JAROMĚŘ – NOVÉ MĚSTO N. M.

12. 9., www.jaromer-josefov.cz.

Trutnov
DRACI NA DOLCÍCH, 5. 9., www.kemp-dolce.cz;

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 12. 9., www.trutnov.cz;

CIRK-UFF, 23.–27. 9. 2020, www.uff o.cz.

Hradec Králové
NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ, 12. 9., www.dobredivadlo.cz;

HRADECKÉ NÁBŘEŽÍ GURMÁNŮ, 19. 9., www.butterfl y-agency.cz;

RESTAURANT DAY HRADEC KRÁLOVÉ, 27. 9.,

https://cs-cz.facebook.com/restaurantdayhradeckralove.

Nový Bydžov
STRAŠIDELNÝ PARK, 5. 9., 10:00–22:00 hod., www.novybydzov.cz;

4. ROČNÍK FOODFESTIVALU, 6. 9. od 9:00 hod., www.novybydzov.cz;

24. ROČNÍK FESTIVALU DECHOVÝCH ORCHESTRŮ FIŠERŮV BYDŽOV 

11.–12. 9., v pátek 11. 9. od 19:00 hod.,www.novybydzov.cz.

Vysoké Mýto
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO, GYMJAM

4.–5. 9., www.vysoke-myto.cz;

KUJEBIKE 2020, 6. 9., http://sk.donocykl.cz;

VÍRA, NADĚJE A LÁSKA, POČÁTKY, VÝVOJ A SOUČASNOST CÍRKVE 

ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ, 10. 9., 17:00 hod., www.ccsh-vm.cz;

BENEFIČNÍ ZAHRADNÍ ZÁBAVA, 12. 9., HUSŮV SBOR, www.ccsh-vm.cz.

Chrudim
DOŽÍNKY, 4.–6. 9., KLÁŠTERNÍ ZAHRADY, www.chrudimsobe.cz.

Více akcí naleznete v kalendáriu na stránkách www.vennamesta.cz.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L., 

www.zusdk.cz,

e-mail: info@zusdk.cz,

tel.: 499 321 035 a 603 186 263. 

Školní galerie Otto Gutfreunda otevřena ve všední dny 9:00–17:00 hod.

PŘEDÁVÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH LISTŮ
12. 9. od 14:00 hod., sál školy

V sobotu 12. září se v sále školy představí všichni absolventi roku 2019/2020. 

Vystaveny budou výtvarné práce absolventů, v rámci slavnostního odpo-

ledne se představí absolventi literárně-dramatického oboru v divadelním 

představení s názvem Setkání – každý má na světě své místo. Celé odpo-

ledne bude zakončeno koncertem absolventů hudebního oboru. Absol-

ventům všech oborů budou slavnostně předány absolventské listy.
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