
 

 

                                                                                                                                                  

 

ŘÍJEN 2014 

INFORMACE O POŘADECH PRO VEŘEJNOST 

TÝDEN KRÁLOVÉHRADECKÝCH KNIHOVEN 2014 

pod záštitou primátora m ěsta Hradec Králové 

 

Probíhá v rámci 18. ro čníku celorepublikové propaga ční akce 
 
 
 

VÝSTAVY  
 

1. – 31. října, pobo čka Moravské P ředměstí B - Médium 
KATEŘINA DOUBRAVSKÁ - FOTOGRAFIE 

Autorka připravila po absolvování kurzu základů fotografování, které pořádal Impuls Hradec Králové, výstavu 
snímků svých oblíbených míst. Jak říká, „jsou v nich, alespoň pro mě, skryté příběhy nebo tajemství, která si 
každý může domyslet. Snažila jsem se do fotografií vtisknout nějaké překvapení, něco neobvyklého, 
kontrastního“. Vystavené fotografie jsou v černobílé verzi a vystihují tak atmosféru a určité tajemno daných 
míst. 

 
1. – 30. října, 1. patro, foyer Centra celoživotního vzd ělávání, Wonkova 1262/1a 
JINDŘICH REJNART 

Výstava obrazů akademického malíře, skláře a pedagoga Jindřicha Rejnarta, královéhradeckého rodáka. 
Jindřich Rejnart vystudoval odbornou sklářskou školu v Železném Brodě a Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. Je členem oblastního sdružení Unie 
výtvarných umělců v Hradci Králové.  

 
1. – 31. října, referen ční centrum v 1. pat ře, Centrum celoživotního vzd ělávání (CCV), Wonkova 1262/1a  
DESET LET V EVROPĚ 

Výstava fotografií představí třicítku nejlepších soutěžních snímků, které do stejnojmenné soutěže zaslali 
amatérští fotografové z celé naší republiky.   Fotografická   soutěž   byla symbolicky zahájena 1. května 2014 
u příležitosti 10. výročí vstupu ČR do EU a ukončena poslední den prázdnin. 

 
2. října – 21. listopadu, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a   
HUMOREST 2014 – 8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V KRESLENÉM HUMORU 

Mezinárodní soutěž v kresleném humoru se do Hradce Králové vrátila po šestileté přestávce, aby navázala na 
tradici sedmi ročníků pořádaných v Hradci Králové jako bienále. Letos se návštěvníkům představí práce 
autorů tohoto žánru z celého světa, kteří ve svých kresbách zpracovávali téma KOLO. Bienále pořádá Česká 
unie karikaturistů (člen světové federace karikaturistů FECO) ve spolupráci s Knihovnou města Hradce 
Králové za podpory statutárního města Hradec Králové. Cílem je zachovat v  metropoli východních Čech 
prestižní mezinárodní soutěž a zvýšit ve světě povědomí o Hradci Králové jako významném nositeli kulturních 
hodnot. Mezinárodní soutěž vyvrcholí ve čtvrtek 2. října v 17.00 hodin slavnostním předáním cen vítězům       
a vernisáží výstavy nejlepších prací soutěže. 
 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 
 
6. – 9. října, pobo čka Moravské P ředměstí A – Formánkova                                        
HRADEC KRÁLOVÉ – MÉ MILOVANÉ M ĚSTO V KNIZE 

Výstava knih o Hradci Králové z fondu pobočky. 
 
6. – 31. října, pobo čka Malšovice, Náhon 105  
52 TÝDNŮ KNIHOVNY 

Výstava fotografií dokumentujících život dětského oddělení pobočky v Malšovicích. 
 
7. října – 2. listopadu, 1. patro, foyer CCV, Wonkova 1 262/1a  
SOFIINA VOLBA PO ČESKU 

Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s Centrem SION Hradec Králové zve na výstavu                      
s mezinárodním přesahem "Sofiina volba po česku", která představuje osudy osmdesáti českých židovských 
dětí, které na počátku války odjely do Dánska a v roce 1943 uprchly do Švédska. Poté mezi sebou ztratily 
kontakt na sedmdesát let. Publicistka Judita Matyášová vypátrala po celém světě třicet těchto „dětí“, dnes 
devadesátiletých pamětníků. Součástí výstavy, která je připomínkou naší historie, dopadů válečných konfliktů 
je přednáška autorky 20. října od 17.00 hodin. Výstava je prezentována v ČR, Dánsku a plánuje se její 
instalace v USA a Švédsku. V královéhradecké městské knihovně je pořádána S PODPOROU MĚSTA 
HRADEC KRÁLOVÉ. 

 
13. – 31. října, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a  
HALLOWEENSKÉ P ŘÍŠERY 

Přijďte se vyděsit halloweenskými příšerami, které pro vás připravili naši čtenáři.  
 

POŘADY A DALŠÍ NABÍDKA 
 

1. října – st ředa, od 15.00 hodin, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
VÝTVARNÁ DÍLNA – HOUBI ČKY A PODZIMNÍ KVĚTY 

Vyhazujete papírové obaly od vajíček? Naučte se s námi, jak je krásně recyklovat. Vstupné 20,-Kč. 
 
1. října – st ředa, od 17.00 hodin, referen ční centrum v 1. pat ře, CCV, Wonkova 1262/1a  
VERNISÁŽ VÝSTAVY DESET LET V EVROPĚ 

Slavnostní  vernisáž   výstavy  fotografií  a předání cen výhercům soutěže Deset let v Evropě. Průvodní 
slovo k výstavě i komentáře k jednotlivým snímkům pronese člen poroty, profesionální fotograf, Miroslav 
Podhrázský. 

 
1. – 10. října, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
NAMALUJ HALLOWEENSKOU P ŘÍŠERU 

Upíři, duchové, vlkodlaci a další příšery od Velryby hledají parťáky na Halloweenskou noc. Pokud je Ti 10 až 
15 let a toužíš prožít dobrodružnou noc, zapoj se do výtvarné soutěže ,,Namaluj halloweenskou příšeru“. 
Výtvor nám odevzdej nejpozději do 10. října. Účastníky naší speciální noci budeme vybírat právě z těchto 
malířů. 

 
2. října – čtvrtek, od 10.00 a od 14.00 hodin, 1. patro CCV, Wo nkova 1262/1a  
INFORMAČNÍ LEKCE PRO UŽIVATELE KNIHOVNY                        

Lekce pro stávající uživatele i pro veřejnost pořádá Oddělení pro dospělé a Hudební 
oddělení.  Předpokládaná doba trvání jedné lekce je 45 – 60 minut. Účastníkům lekce poradíme jak se 
orientovat v půjčovně, jak pracovat s on-line katalogem a čtenářským kontem.  Sraz zájemců o informační 
lekci v Oddělení pro dospělé je v daný čas u výpůjčního pultu oddělení. Sraz zájemců o informační lekci         
v Hudebním oddělení je v daný čas u výpůjčního pultu tohoto oddělení. 
 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 
 
 
2. října – čtvrtek, od 16.00 hodin, CCV, Wonkova 1262/1a  
EXKURZE PRO VEŘEJNOST 

Pravidelné komentované exkurze pro veřejnost po nové ústřední budově. 
 
2. října – čtvrtek, od 17.00 hodin, malý sál vedle hudebního od dělení, CCV, Wonkova 1262/1a  
ŠKOLA STALETÍMI 

Slavná kolektivní improvizace Josefa Krofty uváděná na začátku 80. let minulého století ve Studiu Beseda       
v Hradci Králové spolu s krátkým medailonem tvůrce představení. Provádí Alice Pávová. Vstup zdarma 

 
3. října – pátek, od 10.00 do 11.30 hodin, pobo čka Kukleny, Pražská t řída 127/43  

TRÉNINKY PAMĚTI ANEB  PROCVIČME SI MOZEK 
Pro všechny, kteří si chtějí zachovat duševní kondici a aktivovat mozek na optimální výkonnost. Pomocí 
rozmanitých zábavných cvičení budeme pod vedením Mgr. Evy Kocábkové a Mgr. Hany Striové rozvíjet 
logické myšlení, jazykové dovednosti, posilovat paměť a schopnost koncentrace. Cyklus je pořádán 
S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 10,- Kč. 

 
6. října – pond ělí, od 10.00 hodin, malý sál vedle hudebního odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a  
PONDĚLNÍ MATINÉ: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – KRÁLOVÉHRADE ČTÍ KANTOŘI 

Po prázdninách  nabízíme opět setkání „zralých, zkušených a časem zmoudřelých“, a nejen jich,  při dobré 
kávě či čaji, nabídnutém tématu k poslechu či podívání a dalším povídání v sálku hudebního oddělení. 

 
6. – 10. října, pobo čka Moravské P ředměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605 
SLADKÝ TÝDEN S KNIHOVNOU 

Každý čtenář dětského i dospělého oddělení pobočky MPB, který si během Týdne knihoven přijde 
vypůjčit knihu, získá také sladkou odměnu.  

 
6. – 10. října, pobo čka Moravské P ředměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605 
KVÍZ O SLADKÉ CENY 

Čtenáři dospělého oddělení pobočky se mohou zapojit do kvízu, jehož správným vyplněním získají sladkou 
cenu. 

 
6. – 10. října, pobo čka Moravské P ředměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605  
VSTUP DO SKLADU VOLNÝ 

Dospělí návštěvníci pobočky mohou vybírat v tomto týdnu také knihy ve skladu, který běžně není přístupný. 
 
6. – 10. října, pobo čka Moravské P ředměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – DÁREK PRO MATYLDU 

Úkolem výtvarné soutěže pro děti bude přinést naší sově Matyldě (maskot dětského oddělení)  kamaráda, aby 
jí nebylo smutno. Vítězem se stane návštěvník s nejkrásnější vyrobenou nebo nakreslenou sovou. Své 
výtvory mohou děti nosit do knihovny už hotové nebo si je vytvořit přímo v knihovně ve středu 8. října 2014 od 
12.00 do 17.00 hodin. 

 
6. – 10. října, pobo čka Malšovice, Náhon 105 
DEJ SI KNIHOVNU ZA RÁME ČEK!   

Deset clip rámů čeká na nejzajímavější výtvarné kreace libovolných technik. Vítězné práce budou instalovány 
na schodišti knihovny, nejlepší navíc získává věcnou cenu. Uzávěrka dětských dílek, které mohou účastníci 
vytvářet v průběhu celého týdne, bude v pondělí 13. října 2014. Zájemci mohou využít k tvorbě také materiál 
a prostory knihovny. 
 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 
 
 
6. – 10. října, pobo čka Kukleny, Pražská t řída 127/43 
PRŮVAN VE SKLADU 

Možnost osobního výběru v části skladu beletrie pro dospělé během výpůjční doby oddělení. 
 

6. – 10. října, pobo čka Kukleny, Pražská t řída 127/43 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NEJHEZŠÍ OBÁLKU NA KNIHU  

Výtvarná akce pro děti. 
 
6. – 10. října, pobo čka Kukleny, Pražská t řída 127/43 
STRČ HLAVU DO KNIHY 

Převážně literární soutěžení pro děti.  
 
6. – 10. října, pobo čka Nový Hradec Králové, Brn ěnská 33   
OBJEVUJTE KNIŽNÍ POKLADY NAŠEHO SKLADU 

Čtenářům bude volně přístupný sklad knih. Mohou zde najít a půjčit si starší klasickou literaturu, bestsellery let 
minulých a starší díla oblíbených autorů. 

 
6. – 10. října, pobo čka Nový Hradec Králové, Brn ěnská 33   
POZNÁVÁME POHÁDKY PODLE OBRÁZK Ů 

Kvíz pro děti. 
 
6. – 10. října, p řízemí, foyer CCV, Wonkova 1262/1a 
BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 

Pro velký  zájem  v minulých   letech  pořádá knihovna také letos oblíbený bazar vyřazených knih za 
symbolické ceny 5,- Kč za knihu. Koná se v otevírací dobu ústřední budovy až do vyprodání zásob. 

 
6. – 11. října, všechny p ůjčovny a pobo čky v jejich otevírací dob ě 
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE  

Zapomětliví čtenáři mohou využít vyhlášené čtenářské amnestie, která bude platit na všech půjčovnách          
a pobočkách KMHK, a bez povinnosti uhradit sankční poplatek vrátit dosud nevrácené výpůjčky.  

 
7. října – úterý, od 9.00 do 11.00 hodin, pobo čka Moravské P ředměstí A – Formánkova  
POHÁDKOVÉ ČTENÍ                                                                                      

Čtení a výroba papírových loutek.  
 
7. října – úterý, od 15.00 do 17.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a                                         
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V INSTITUCI 

Veřejná beseda na téma proč lidem s dlouhodobou duševní nemocí nejsou dostatečně dostupné služby 
v komunitě a mnozí tak musejí setrvávat v psychiatrických zařízeních a sociálních pobytových službách. 
Besedovat budou zástupci terénních i pobytových sociálních služeb pro duševně nemocné, zástupci města 
Hradec Králové i Královéhradeckého kraje a Centra pro podporu transformace. Zváni jsou uživatelé služeb, 
jejich blízcí a odborná i široká veřejnost.   

 
7. října – úterý, od 16.00 do 18.00 hodin, pobo čka Kukleny, Pražská t řída 127/43                                           
PODZIMNÍ PLSTĚNÍ ANEB HRAJEME VŠEMI BARVAMI   

Výtvarná dílna pro starší děti, dospělé a mladší děti s doprovodem. Rezervace předem nutná (tel.: 495 
535 528 nebo e-mail: kukleny@knihovnahk.cz). 
 
 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 
7. října – úterý, od 17.00 hodin, pobo čka Nový Hradec Králové, Brn ěnská 33                                              
ZVÍŘÁTKA Z KV ĚTINÁČŮ 

Výtvarná dílna pro děti. Materiál bude k dispozici. Vstup volný. 
 
8. října – st ředa, všechna d ětská odd ělení v jejich otevírací dob ě                                       
ŠŤASTNÁ STŘEDA 

Na všech dětských půjčovnách (pobočkách knihovny i v ústřední budově) v jejich otevírací době mají noví 
čtenáři možnost zaregistrovat se výjimečně zdarma. 

 
8. října – st ředa, od 9.30 do 11.00 hodin, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a  
HRAVÉ ČTENÍ                                                                                                  

Čtení, vyprávění a hraní pro nejmenší. Dopolední program pro rodiče s malými dětmi. Vstup volný. 
 
8. října – st ředa, od 12.00 do 17.00 hod., pobo čka Moravské P ředměstí B - Médium, Jana Masaryka 605 
MATYLDINO VÝTVARNÉ ODPOLEDNE                                                              

Probíhá v rámci výtvarné soutěže „Dárek pro Matyldu“. 
 
8. října – st ředa, od 15.00 hodin, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a  
VÝTVARNÁ DÍLA – AUTORSKÁ KNÍŽKA                                                     

V rámci Týdne knihoven si děti mohou vyrobit vlastní malou knížku. Vstupné 20,- Kč. 
 
8. října – st ředa, od 16.00 do 18.00 hodin, pobo čka Moravské P ředměstí A – Formánkova  
VYROB SI SVŮJ OBAL NA KNIHU                                                                   

Výtvarná dílna. 
 
8. října – st ředa, od 17.00 hodin, pobo čka Nový Hradec Králové, Brn ěnská 33   
NÁVRATY DO MAROKA                                                                                  

Cestopisná přednáška s promítáním. O zážitcích ze svých cest bude vyprávět Zdeněk Štorek. Hlavním 
tématem budou hory, pouště a královská města, pochod údolím Ounila, písečná duna Erg Chebbi, tržiště 
v Marrakeši a labyrinty mediny ve Fésu. Vstupné dobrovolné. 

 
8. října – st ředa, od 17.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a  
TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE                                                                

Na literárně-hudební besedě s názvem „Ten píše to a ten zas tohle“ o své tvorbě povypráví herec, spisovatel, 
básník a zakládající člen Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka a hudebník, skladatel, textař a spisovatel 
Josef Pepson Snětivý. Spisovatelé na besedě představí své knižní novinky, stejně jako další tituly ze své 
prozaické i poetické tvorby. Akce proběhne za hudebního doprovodu Josefa Pepsona Snětivého.   

 
9. října – čtvrtek, od 9.00 do 12.00 hodin, pobo čka Moravské P ředměstí A – Formánkova 
KNIHOVNA JE TAKÉ NAŠE KAMARÁDKA                                                              

Dopoledne s dětmi ze Základní školy Logopedická. 
 
9. října – čtvrtek, od 15.00 hodin, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
SMYSLOVÉ POZNÁVÁNÍ                                                                                    

Hmat, čich, sluch, zrak a chuť. Poznejte život všemi smysly a vyzkoušejte, zda vás neklamou. Akce je 
pořádána v rámci Týdne knihoven – Knihovna pro handicapované. Vstup volný. 

 
9. října – čtvrtek, od 18.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a  
KONCERT KVINTETU MUSICA AETERNA                                                

Smyčcové kvinteto, jehož „rodištěm” je královéhradecká Filharmonie, působí v tomto složení tři roky. 
Na koncertních podiích se však společně setkává již mnohem déle. Kromě barokní hudby do programu 
Musicy Aeterny často zabloudí skladby různorodých žánrů, a to nejen ty klasicistní a romantické, ale také tituly 



 

 

                                                                                                                                                  

 

jazzové a populární. Protože Musica Aeterna = „věčná hudba“ není jen Bach či Dvořák, ale třeba i Beatles. 
 
10. října – pátek, od 17.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a  
AUTOGRAMIÁDA KNIHY O BIATLONU                                            

Beseda s autorem Josefem Trojanem a vydavatelkou Helenou Rezkovou nad nově vydanou 
knihou Biatlon, která poprvé mapuje devadesátiletou historii biatlonu v Československé a České 
republice. Historie tohoto sportu se v Čechách píše už od roku 1923, kdy začaly závodit první vojenské hlídky. 
Obsáhlou publikaci doplňují stovky fotografií, a to i z olympijských her v Soči v roce 2014, kde naši 
reprezentanti získali historicky prvních pět olympijských medailí. Bývalý trenér biatlonu Josef Trojan při psaní 
knihy čerpal především ze svých obsáhlých archivů a vzpomínek veteránů velkorážného biatlonu, do knihy 
přispěli i mnozí závodníci z novodobé biatlonové éry. 

 
13. října – pond ělí, od 16.00 do 18.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a  
PAVLA KURKOVÁ: V ŘÍŠI VŮNÍ – ZÁKLADNÍ KURS AROMATERAPIE 

Úvodní seminář cyklu Fytoterapie a aromaterapie s Pavlou Kurkovou. Během semináře s námi vstoupíte do 
světa vůní. Získáte základní znalosti v oblasti aromaterapie, naučíte se používat rostlinné silice, poznáte 
rozdíly mezi čistými přírodními produkty a chemickými výrobky, seznámíte se s rostlinnými oleji. Mgr. Pavla 
Kurková pracuje jako fytoterapeutka, aromaterapeutka a lektorka jógy. Vstupné 40,- Kč.  Informace o celém 
cyklu Mgr. Matysová tel.: 495 075 057, 601 563 594, e-mail: matysova@knihovnahk.cz. 

 
14. října – úterý, od 15.00 do 19.00 hodin, CCV, Wonkova  1262/1a 
DNY ITÁLIE 

Cestopisné promítání, ukázková lekce italštiny, italský způsob života, víno, sýry a mnoho dalších zážitků je 
připraveno pro návštěvníky Dne Itálie.  Podrobnější program získáte ve středisku Europe Direct nebo na webu 
http://www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/kalendar-akci. 
 

15. října – st ředa, od 17.00 hodin, malý sál vedle hudebního odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC 
1. díl cyklu 7 poslechových po řadů S hudbou a jejím poselstvím nap říč staletími 

Poučený poslech a poselství známých i méně známých hudebních děl, jejich autorů a interpretů. Všechny 
skladby zazní ve špičkovém provedení, některé z videonahrávky. Připravila Mgr. Růžena Matěnová 
z hudebního oddělení KMHK. Více o celém cyklu najdete na www.knihovnahk.cz. Vstup volný. 
 

17. října – pátek, od 10.00 do 11.30 hodin, pobo čka Slezské P ředměstí, Gagarinova 844 
TRÉNINKY PAMĚTI ANEB  PROCVIČME SI MOZEK 

Pro všechny, kteří si chtějí zachovat duševní kondici a aktivovat mozek na optimální výkonnost. Pomocí 
rozmanitých zábavných cvičení budeme pod vedením Mgr. Evy Kocábkové a Mgr. Hany Striové rozvíjet 
logické myšlení, jazykové dovednosti, posilovat paměť a schopnost koncentrace. Cyklus je pořádán 
S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 10,- Kč. 
 

20. října – pond ělí, od 17.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 
JUDITA MATYÁŠOVÁ:  P ŘÁTELSTVÍ NAVZDORY HITLEROVI 

Přednáška o knize Přátelství navzdory Hitlerovi.  Kniha novinářky Judity Matyášové líčí osudy osmdesáti 
českých židovských dětí, které se na počátku války dostaly do Dánska a v roce 1943 uprchly do Švédska. 
Poté mezi sebou ztratily kontakt na 70 let. Autorka knihy se rozhodla, že vypátrá „děti“, dnes 
devadesátileté pamětníky a jejich příběhy. Kniha Přátelství navzdory Hitlerovi však není jen o konkrétních 
osudech, ale také o detektivním pátrání napříč celým světem. Dozvíme se, jaké to je, když se novinář – 
pátrač těší z každého nového detailu, který ho přivede na stopu dalších příběhů. A jaké to je, když objeví 
dávno zapomenuté tajemství a musí se rozhodnout, zda ho předá dál, nebo ho raději nechá spát. Je 
pořádáno ve spolupráci s Centrem SION Hradec králové a S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. 

 
21. října – úterý, od 17.00 hodin, malý sál vedle hudebn ího odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
GENIÁLNÍ HOUBAŘ A ZBORCENÉ NOTY  



 

 

                                                                                                                                                  

 

Geniální houbař a zborcené noty aneb Jak houbařská vášeň, nirvána a omámení náhodou rozmetaly 
zavedenou hudbu… Pořad o americké soudobé vážné hudbě Jana Hocka. Vstupné 10,- Kč. 

 
22. října – st ředa, od 15.00 hodin, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a  
VÝTVARNÁ DÍLNA – ZVONE ČKY Z KVĚTINÁČKŮ 

Terakotové  květináčky  nejsou  jen  na  sázení  kytiček,  ale  i  sami o sobě mohou být hezkou dekorací. Stačí 
trocha barviček a je to. Pro děti. Vstupné 20,- Kč. 

 
23. října – čtvrtek od 9.00 do 14.30 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a   
BRAILLOVO BODOVÉ PÍSMO – DOVEDNOST ORIENTACE VE SV ĚTĚ 

Seminář pořádá zvuková knihovna ve spolupráci s Tyfloservisem. Od 13.30 do 14.30 hodin bude probíhat 
workshop „Pojďte si hrát s Braillovým písmem“. Pro zájemce se uskuteční exkurze po knihovně včetně ukázky 
úprav pro osoby se zrakovým postižením. Přihlášky posílejte do pátku 17. října (e-mail: 
h.kralove@tyfloservis.cz nebo tel.: 495 273 636). Cena 150,- Kč. Z poplatku bude hrazeno občerstvení včetně 
oběda podávaného v prostorách knihovny. Do přihlášky uveďte jméno, telefon a informace, zda budete chtít 
oběd a účastnit se odpoledního workshopu. Podrobnosti na  www.tyfloservis.cz. Poplatek bude vybírán na 
místě před zahájením.  
 

24. října – pátek, od 10.00 do 11.30 hodin, pobo čka Nový Hradec Králové, Brn ěnská 33 
TRÉNINKY PAMĚTI ANEB  PROCVIČME SI MOZEK 

Pro všechny, kteří si chtějí zachovat duševní kondici a aktivovat mozek na optimální výkonnost. Pomocí 
rozmanitých zábavných cvičení budeme pod vedením Mgr. Evy Kocábkové a Mgr. Hany Striové rozvíjet 
logické myšlení, jazykové dovednosti, posilovat paměť a schopnost koncentrace. Cyklus je pořádán 
S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 10,- Kč. 

 
25. října – sobota, od 10.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a  
SEMINÁŘ PhDr. JANY JEBAVÉ - MASKY 

Tématem tohoto semináře je vystihnout úlohu masky v dějinách rozličných kultur. V praktické části vytvoříme 
masky technikou kašírování. Cyklus je pořádán S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstup 40,- Kč. 

 
27. – 31. října, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
SPECIÁLNÍ PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 

Na oslavu podzimních prázdnin máme pro děti speciální otevírací dobu. V týdnu od 27. 10. do 31. 10. bude 
dětské oddělení U Velryby otevřeno od 8:00 do 18:00 hodin. Každý den na vás bude čekat i malé překvapení.  

 
29. října – st ředa, od 15.00 hodin, d ětské odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
VÝTVARNÁ DÍLNA – STRAŠIDELNÝ HALLOWEENSKÝ ZÁV ĚS 

Vytvořte si hrůzyplný závěs do pokoje nebo do okna. Pro děti. Vstupné 20,- Kč. 
 
29. října – st ředa, od 17.00 hodin, malý sál vedle hudebního odd ělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
GOTIKA: ĆAS MEČE A KŘÍŽE 
2. díl cyklu Čas 

S Mgr. Šimonovou se zastavíme nad staletími dobyvačných válek pod symbolem kříže, dobou svévole pána 
nad kmánem, ale i časem monumentálních staveb, úchvatných kleneb a průzračných melodií. Vstup volný. 

 
30. října – čtvrtek, od 11.00 a 18.00 hodin, víceú čelový sál CCV, Wonkova 1262/1a  
PhDr. JANA JEBAVÁ –  EDOUARD MANET: REBEL VE FRAKU  
Cyklus Terapie um ěním 2 – Výrazné osobnosti sv ětového um ění  

Francouzský impresionistický malíř, který okouzlen životem v Paříži, přispěl k odhalení svůdného polosvěta     
i zuřivých uměleckých bitev. Cyklus je pořádán S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstup 20,- Kč. 


