
 

 

                                                                                                                                                  

 

 

ZÁŘÍ 2015 
 

 
VÝSTAVY 

 
1. – 26. září, galerie v p řízemí, CCV, Wonkova  
FILATELIE BEZ HRANIC 

Propagační výstava poštovních známek ze sbírek královéhradeckých filatelistů je přístupná současně 
s otevírací dobou knihovny. Po celou dobu trvání nabízí odborné poradenství z oblasti filatelie. Pořádá Klub 
filatelistů 05 – 01 Hradec Králové. 

 
1. – 30. září, pobo čka Moravské P ředměstí B, J. Masaryka 605  
VLADIMÍR SKALICKÝ – FOTOGRAFIE 

Fotograf pocházející z Lanškrouna respektuje přednosti digitalizace a současných nových technologií. Sám 
ovšem zůstává věrný tradičním fotografickým postupům a procesům, které může a dokáže ovlivňovat. Jeho 
obrázky vznikají klasickým způsobem na stříbro, které přenáší fotografickou informaci, jež není pomíjivá. 

 
1. – 30. září, foyer p řízemí, CCV, Wonkova  
NACISMUS A VZDOR 

Známý východočeský historik a člen Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jiří Plachý ve spolupráci  
s OV ČSBS zvou na výstavu zaměřenou na významné dějinné okamžiky spjaté s nacismem a vzdorem proti 
němu. Chtějí tak připomenout tragické zářijové dny, kdy nacistická III. Říše napadla 1. září 1939 Polsko           
a rozpoutala tak Druhou světovou válku, nejkrvavější konflikt 20. století. 

 
1. – 30. září, pobo čka Malšovice, Náhon 105  
LUCIE PROCHÁZKOVÁ – AUTÍ ČKA 

Prodejní výstava textilních hraček akademické sochařky MgA. Lucie Procházkové v prostorech dětského 
oddělení pobočky v Malšovicích. 

 
3. září – 1. října, foyer 1. patro, CCV, Wonkova  
MÍSTO, KAM SE RÁD VRACÍM 

Komponovaná výstava, jejíž první část je věnovaná stejnojmenné výtvarné soutěži pro občany 
Královéhradeckého kraje a sestává z prací, které se tématu dotýkají zvnějšku, tedy jsou to skutečně oblíbená 
místa. Druhá část výstavy je věnována malířce Iloně Vodičkové z Hradce Králové, která se tématu dotýká 
zevnitř, a věnuje se intuitivní malbě. Výstavu připravil a soutěž pořádal Impuls Hradec Králové. 

 
 
 
 

DALŠÍ POŘADY 
 
do 9. září, referen ční centrum, CCV, Wonkova  
VAŠE POMOC V NAŠEM SVĚTĚ 

Prázdninová fotosoutěž pro amatérské fotografy s tématem evropského Roku pro rozvoj. Soutěžní fotografie 
by měly vyprávět příběh konkrétních lidí, kteří se zapojili do pomoci druhým. Více informací a podmínky 
soutěže v referenčním centru knihovny, na webu www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/ a na e-mailu 
fotosoutez@euroskop.cz. 

 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 
 
do 20. září, hudební odd ělení, CCV, Wonkova 
HUDBA V PŘÍRODĚ 

Hudební oddělení knihovny ve spolupráci se SKIPem, region 08 Východní Čechy, a IMPULSem Hradec 
Králové vyhlašují první ročník fotografické soutěže pro amatérské fotografy starší patnácti let s bydlištěm ve 
východních Čechách. Vyhodnocení soutěže proběhne 5. října 2015 v Hudebním oddělení. Pravidla soutěže 
naleznete na www.knihovnahk.cz. 

 
do 30. září, dětské odd ělení, CCV, Wonkova 
BARVY PEKLA 

Dětské oddělení U Velryby vyhlašuje výtvarnou a fotografickou soutěž, která probíhá v rámci projektu Rok 
s Janem Drdou. Více podrobností na www.knihovnahk.cz. 

 
2. září – středa od 10:00, foyer 1. patro, CCV, Wonkova 
ZAKONČENÍ VÝSTAVY MŮJ DŮM – MOJE MĚSTO 

Slavnostní zakončení výstavy za přítomnosti primátora města a vás všech, kteří jste se do projektu zapojili a 
přišli jej podpořit. 

 
3. září – čtvrtek od 10:00 a od 14:00, 1. patro, CCV, Wonkova  
INFORMAČNÍ LEKCE PRO UŽIVATELE KNIHOVNY                        

Lekce pro stávající uživatele i pro veřejnost pořádá Oddělení pro dospělé a Hudební oddělení. Poradíme, jak 
se orientovat v půjčovně, jak pracovat s on-line katalogem a čtenářským kontem.  

 
vždy v pátek od 10:00 do 11:30, v pobo čkách knihovny  
TRÉNINKY PAMĚTI ANEB  PROCVIČME SI MOZEK 

11. září – Malšovice,  tel.: 495 264 687 nebo e-mail: malsovice@knihovnahk.cz. 
25. září – Nový Hradec Králové, tel.: 495 268 288 nebo e-mail: nhk@knihovnahk.cz. 
Cyklus je pořádán S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 10,- Kč. Nutná rezervace předem. 

 
9. září – středa od 15:00, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 
VÝTVARNÁ DÍLNA – ZÁPISNÍ ČKY 

Nemusíte si vše pamatovat, když máte ten správný zápisník. Pro děti. Vstupné 20,- Kč. 
 
15. září – úterý od 15:00, CCV, Wonkova  
FRANCOUZSKÉ DNY  

Rádi byste poznali či znovu objevili Francii, její tradice a zajímavosti? Přijďte navštívit Francouzské dny v 
Hradci Králové! V knihovně je připravena palačinková kulinářská dílna, ukázkový kurz francouzštiny a 
prezentace francouzské gastronomie. Program a další info naleznete na http://www.europe-
direct.cz/strediska/hradec-kralove/kalendar-akci/francouzske-dny-v-hradci-kralove/. Vstup volný. 
 

16. září – středa od 15:00, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 
VÝTVARNÁ DÍLNA – NÁRAMKY 

Přijďte si vyrobit vlastní originální náramek z korálků. Pro děti. Vstupné 20,- Kč. 
 
16. září – středa od 17:00, víceú čelový sál, CCV, Wonkova  
DER FILMKLUB – PROMÍTÁNÍ FILMU EIN FREUND VON MIR 

Nadšenci pro němčinu a kulturu německy mluvících zemí se mohou těšit na nepravidelná setkání německého 
filmového klubu. Prvním promítaným snímkem bude film Ein Freund von mir (Kámoš). Vstup volný. 
 
 

 
 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 
17. září – čtvrtek od 11:00 a od 18:00, víceú čelový sál, CCV, Wonkova 
PROCES STÁRNUTÍ V OBRAZECH REMBRANDTA VAN RIJN 
Cyklus Letní univerzita pro seniory v Hradci Králov é II. 

Holandský malíř, který se od ostatních odlišoval svéráznými náměty i mistrovskými portréty, ve kterých 
sledoval proces stárnutí. Cyklus je pořádán ve spolupráci s Informačním střediskem Europe Direct. Přednáší 
PhDr. Jana Jebavá. Vstupné 20,- Kč. 

 
21. září – pond ělí od 17:00, víceú čelový sál, CCV, Wonkova 
PROČ JSME NEMOCNÍ ANEB ÚVOD DO PSYCHOSOMATIKY 

Úvodní přednáška MUDr. Josefa Štefánka. Moderní medicína dosáhla velkých úspěchů v léčbě řady 
onemocnění. Přesto však narůstá počet nemocných, kteří trpí různými potížemi. Jakou roli při vzniku a rozvoji 
nemoci hraje náš vlastní životní příběh, naše starosti, obavy a konflikty? Jak se tyto zdravotní potíže dají řešit 
jinak než pomocí běžných léků? Vstupné dobrovolné. 

 
22. září – úterý od 16:00, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 
KOMIKSOVÝ KLUB 

Slavnostní otevření komiksového klubu spojené s výtvarnou dílnou. Přijďte si prohlédnout nově vytvořený 
prostor pro vaše lenošení s komiksy. 

 
22. září – úterý od 17:00, víceú čelový sál, CCV, Wonkova  
LIDMILA PEKA ŘOVÁ – AGRESIVITA I U DĚTÍ Z DOBRÝCH RODIN, ANEB CO S TÍM 

Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se. Výchova začíná 
pozdě. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve 
výchově. Zabíjíme citové devizy. Návrhy „Co s tím“. Pořádá knihovna ve spolupráci se společností 
4kompetence, s r.o. Vstupné 150,- Kč. 

 
23. září – středa od 15:00, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 
VÝTVARNÁ DÍLNA – P ŘÍRODNÍ LOUTKA 

Pořiďte si veselého kamaráda do podzimních plískanic a vytvořte si loutku skřítka z přírodních materiálů. Pro 
děti. Vstupné 20,- Kč. 

 
23. září – středa od 17:00, sál hudebního odd ělení, CCV, Wonkova  
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 

Deset hlasů známých herců čte z knihy Jaroslava Haška. Doplněno ukázkou ze stejnojmenného DVD z fondu 
hudebního oddělení. Vstup volný. 

 
25. září – pátek od 15:00 do 18:00, CCV, Wonkova  
NOC VĚDCŮ 

Noc vědců se bude konat na stovkách míst po celé Evropě, u nás je určena hlavně dětem. Na děti čekají 
pokusy, experimenty, objevy, vynálezy, optické klamy a hlavolamy. Přijďte soutěžit, hrát si, poznávat a 
objevovat svět kolem nás. Vstup volný. 

 
29. září – úterý od 16:30, víceú čelový sál, CCV, Wonkova 
NĚCO Z FILMOVÉ AVANTGARDY: BUÑUEL, MURNAU A TI DRUZÍ 
Cyklus Malá filmová akademie 

První setkání nad uměním kinematografie v rámci druhého semestru cyklu přednášek a projekcí filmů. Ukázky 
z filmu Andaluský pes a Upír z Nosferatu. Lektor prof. Mgr. Rudolf Adler. Pořádá knihovna ve spolupráci 
s Východočeským sdružením pro amatérský film a video. Koná se S PODPOROU MĚSTA HRADEC 
KRÁLOVÉ. Registrační poplatek 40,- Kč za každou přednášku. 

 
 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 
30. září – středa od 15:00, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 
VÝTVARNÁ DÍLNA – JEŽE ČCI 

Přijďte do knihovny vyrobit veselého ježečka. Pro děti. Vstupné 20,- Kč. 
 
 

 
POZVÁNKA LITERÁRNÍ KAVÁRNY 

 
10. září – čtvrtek od 18:00, Literární kavárna, Wonkova 

ITALSKÉ LOU ČENÍ S PRÁZDNINAMI 
Literární kavárna zve na další pokračování úspěšné Aperol party. Můžete se těšit na ukázky práce 
profesionálního barmana, ochutnat jím připravené drinky a další dobroty. Samozřejmostí jsou i letos drobné 
dárky, příjemný program a malé občerstvení. Vstupné 75,- Kč. 

 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

NOVÁ FONTÁNKA NA PITNOU VODU 
Zapomněli jste si přinést do knihovny nápoj nebo vám při četbě či studiu vyschlo v krku? Pro vás je připravena 

nová drobná služba – samoobslužná nerezová fontánka na pitnou vodu. Kd e? Ve výklenku vedle 
hudebního oddělení v 1. patře Centra celoživotního vzdělávání. Kdy? Po celou dobu otevírací doby budovy. 

K čemu? K rychlému občerstvení přímo z fontánky, naplnění sklenic či PET lahví. 
 
 

UZAVÍRKA 
Z provozních důvodů bude ve dnech 14. – 25. září uzav řena pobo čka na Novém Hradci Králové , Brněnská 

33. K vracení půjčených knih lze využít samoobslužný bibliobox. 
 


