
MKS Lázně Bělohrad, Městská knihovna Lázně Bělohrad a Lázně Bělohrad, a.s. 

pro vás připravili týden plný zábavy a sportu pod názvem 
 

 
 

 

 

 

 

   

  3. 2.  pondělí od 9:30                 
  Městská knihovna LB 
 

  Zábavné dopoledne s knihou. Vhodné pro děti od 6 do 10 let. 

                                                                                          

  3. 2.  pondělí od 10:00                 
  ZŠ K. V. Raise 
 

  Barevní jarní ptáčci. Přijďte si pohrát a vytvořit z barevného peří ptáčky.                       vstupné 20,- Kč 

 

  4. 2. úterý od 10:00                      
  sál lázní 

 

Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde 

přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem 

Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. 

Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková. 

Určeno divákům od 3 do 12 let, délka představení: cca 1 hodina                                    vstupné 100,- Kč 

                                                                                                                                              

  4. 2. úterý od 18:00                      
  Městská knihovna LB 

 

  O vlivu mobilních telefonů a elektrotechniky na lidské zdraví. Dokumentární film USA 2016 z cyklu 

  „Promítej i ty“, s českými titulky, stopáž 73 min. Pro mládež od 14 let, vstup zdarma, délka  73 min. 

 

  5. 2. středa v 9:00    
  sportovní hala SOU LB            

 
  Turnaj je určen pro družstva Základní školy. Hrát se bude v počtu hráčů 5+1 (5 hráčů v poli + brankář).  

  Potřebné věci: obuv do haly, vlastní florbalku, brankáři musí mít helmu (možno zapůjčit na místě).   

 

  6. 2. čtvrtek od 10:00      
  Kino LB - Sokolovna 

 
  10:00 TOY STORY 4 14:00 RYCHLE A ZBĚSILE HOBBS AND SHAW 19:00 PŘES PRSTY 

      vstupné 70,- Kč                       vstupné 70,- Kč    vstupné 80,- Kč 

 
  Děti mají tento týden od 3. 2. do 9. 2. 50% slevu na vstup do lázeňského bazénu. 

  Pro všechny návštěvníky platí otevírací doba pro veřejnost a provozní řád bazénu! 

 
Kontakt na MKS Lázně Bělohrad 739 629 482, E-mail: mks@lazne-belohrad.cz  Změny programu vyhrazeny. 

mailto:mks@lazne-belohrad.cz

