
 
 

                                                                                                                                                  
 

LISTOPAD 2014 

INFORMACE O POŘADECH PRO VEŘEJNOST 

 
 

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

Výstava k mezinárodní soutěži v kresleném humoru. Představeny jsou práce autorů tohoto žánru z celého 
světa, kteří ve svých kresbách zpracovávali téma KOLO. Pořádá Česká unie karikaturistů ve spolupráci          
s Knihovnou města Hradce Králové za podpory Statutárního města Hradec Králové.  

 
1. – 28. listopadu, 1. patro, foyer CCV, Wonkova 1262/1a  

TIBET A BARMA NA KŘIŽOVATCE 
Fotografie představují Tibet a Barmu z různých perspektiv a vtáhnou diváky do životních příběhů konkrétních 
lidí, reflektují i globální světové problémy např. migrace, vojenské konflikty či porušování lidských práv. 
Výstava ukazuje kulturní a politickou situaci obou zemí a informuje o rozvojových projektech na pomoc jejich 
obyvatelům. Vznikla ve spolupráci neziskových organizací MOST a Člověk v tísni. Více na www.protibet.cz. 

 
3. – 28. listopadu, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

FAIR TRADE: PO STOPÁCH SPRAVEDLIVÉHO OBCHODU 
První část výstavy na informačních plakátech přibližuje základní problémy spojené s mezinárodním obchodem 
a představuje fair trade jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů a řemeslníků v zemích globálního 
Jihu. Druhá část prostřednictvím fotografií přibližuje život mladých kambodžských dělnic. 
 

3. – 30. listopadu, pobočka Moravské Předměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605 

JITKA RJAŠKOVÁ – NA PLÁŽI V CAORLE 
Hlavním tématem fotografií Jitky Rjaškové je reportáž, dokument, portréty, akty a detail v přírodě, ale 
v poslední době také děti. Fotografie autorky jsou pravidelně publikované v časopisech. Se svými snímky se 
zúčastnila několika soutěží a získala řadu ocenění. Jejím největším úspěchem bylo čestné uznání v kategorii 
Sport v soutěži Czech Press Photo 2011. 

 
POŘADY A DALŠÍ NABÍDKA 

 
3. listopadu – pondělí, od 10.00 hodin, malý sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

PONDĚLNÍ MATINÉ: PORTRÉT KARLA OTČENÁŠKA A 13. KOMNATA DOMINIKA DUKY 
Hudební oddělení zve k setkání „zralých, zkušených a časem zmoudřelých“, a nejen jich. U dobré kávy nabízí 
pondělní matiné téma portrétů dvou českých (pro Hradec Králové zvláště významných) osobností duchovního 
života. Vstup volný. 

 
4. listopadu – úterý, od 17.00 hodin, malý sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

NAŠE HYMNA 
Podoby písně „Kde domov můj?“ na čtrnácti autentických videoukázkách z let 1988 – 2000. Vstup volný. 

 
4. listopadu – úterý, od 17.00 hodin, pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33  

GUATEMALA – ZEMĚ POD SOPKAMI 
          Cestopisná přednáška doc. Vandy Boštíkové. Vstup volný. 
 

http://www.protibet.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.protibet.cz/


 
 

                                                                                                                                                  
 

 
5. listopadu – středa, od 15.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

VESELÉ PIRÁTSKÉ ODPOLEDNE  
Členové komunitního plánování pro rodiny s dětmi a jejich přátelé si pro vás připravili pravé pirátské 
odpoledne. Můžete si vyzkoušet různé postřehové aktivity a hry na představivost. Čekají vás také nažehlovací 
korálky, puzzle, výroba lodiček, malování na obličej a tvorba pirátských čelenek. Těšit se můžete i na malé 
hudební překvapení. 

 
5. listopadu – středa, od 15.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

VÝTVARNÁ DÍLNA – ČELENKY Z PAPÍROVÝCH TÁCKŮ 
Jdete na karneval a sháníte opravdu nápaditou masku? Co si takhle vyrobit jednu u nás. Pro děti. Vstupné 
20,- Kč. 

 

7. listopadu – pátek, od 10.00 do 11.30 hodin, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43  

TRÉNINKY PAMĚTI ANEB PROCVIČME SI MOZEK 
Další díl cyklu. 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. 

 

7. – 8. listopadu, pátek od 18.00 hodin – sobota do 9.00 hodin, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43 

MAGICKÁ NOC 

S postavami z pověstí se setkáte během noci z pátku 7. listopadu na sobotu 8. listopadu. Magická noc 
v knihovně je určena pro dívky starší 13 let. Na akci je nutné se přihlásit na e-mailu: kukleny@knihovnahk.cz. 

 
10. listopadu – pondělí, od 16.00 hodin, Literární kavárna, CCV, Wonkova 1262/1a 

BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENA 
Příjemné konverzační setkání s cizími jazyky. Přijďte si osvěžit angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, 
francouzštinu a možná i další jazyky. Akce se uskuteční v rámci Týdne vzdělávání dospělých                             
v Královéhradeckém kraji. Vstup volný. 

 
11. listopadu – úterý, od 17.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

ŘEZANÁ POEZIE JE JAKO ŘEZANÉ PIVO 
Autorské čtení královéhradeckého rodáka, básníka a pedagoga Jiřího Studeného. Poslechnete si poetické hry 
a hříčky z jeho dvou sbírek, již vydané S lotosem za pasem a na příští rok chystané Varných konvic sten. 
Akce je součástí festivalu Den poezie. Vstup volný.  
 

12. listopadu – středa, od 14.00 do 16.00 hodin, CCV, Wonkova 1262/1a 

PRAVÝ MAĎARSKÝ GULÁŠ – WORKSHOP 
Slečna Ildikó Hankó Vás naučí pravý maďarský guláš a pár maďarských slov. Počet míst je omezen, zájemci 
se musí registrovat na emailu: edhk@knihovnahk.cz. Akce se uskuteční v rámci Týdne vzdělávání dospělých 
v Královéhradeckém kraji. Vstup volný. 

 
12. listopadu – středa, od 15.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

VÝTVARNÁ DÍLNA – PODZIMNÍ CHRYZANTÉMY 
Podzim zvolna dohasíná a Vánoce z dáli klepou na dveře. Přijďte se rozzářit barevnými papírovými 
chryzantémami, které mohou sloužit nejen jako dekorace, ale i ozdobit vaše dárky. Pro děti. Vstupné 20,- Kč. 

 
12. listopadu – středa, od 16.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

DOBROVOLNÍKEM V MADRIDU, ČESKÉ REPUBLICE A NA SICÍLII 
Vyprávění o zkušenostech dobrovolníků z jejich cest po Evropě doplněné promítáním fotografií. Akce se 
uskuteční v rámci Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji. Vstup volný. 

 
 

mailto:kukleny@knihovnahk.cz
mailto:edhk@knihovnahk.cz


 
 

                                                                                                                                                  
 

 
12. listopadu – středa, od 17.00 hodin, malý sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: MESIÁŠ  

Videonahrávka z cyklu S hudbou a jejím poselstvím napříč staletími. Poučený poslech a poselství známých     
i méně známých hudebních děl, jejich autorů a interpretů. Více o celém cyklu najdete na www.knihovnahk.cz. 
Vstup volný.  

 
13. listopadu – čtvrtek, od 11.00 a 18.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 
PhDr. JANA JEBAVÁ – EDVARD MUNCH: ZOBRAZENÍ LIDSKÉHO DRAMATU 
Cyklus Terapie uměním 2 – Výrazné osobnosti světového umění  

Edvard Munch, zrozený daleko na severu v Norsku, je malířem syrové reality a psychického zrcadlení 
všedního života. Každý jeho obraz je kusem autobiografie, která odráží protrpěný pocit mezní situace člověka. 
Cyklus je pořádán S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 20,- Kč. 

 
13. listopadu – čtvrtek, od 18.00 hodin, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43 

PETR RYBÁŘ – FINSKÁ KARÉLIE: ZEMĚ RANNÍCH MLH  
Přednáška RNDr. Petra Rybáře, kuklenského cestovatele, který bude vyprávět o putování za čistou krásou 
severní přírody Karélie, země na jihovýchodě Finska, která je nejlesnatější krajinou v Evropě a místem zrodu 
finské kultury a eposu Karevala. Vstup volný.  

 
18. listopadu – úterý, od 17.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

VÝCHODOČESKÝ LITERÁRNÍ SALON 
Setkání spisovatelů a milovníků literatury. Hostem podvečera bude Marcella Marboe. Představení Střediska 
východočeských spisovatelů, beseda s hostem SVčS, prezentace a prodej knih jeho členů. Akce probíhá v 
rámci 10. východočeského uměleckého maratónu SVčS za podpory Statutárního města Pardubice. 

 
18. listopadu – úterý, od 17.00 hodin, malý sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

FREDDIE MERCURY  
Zastavení s Janem Šimkem nad osudy charismatické osobnosti, která se svou skupinou zanechala v historii 
světové populární hudby hlubokou stopu. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 
10,- Kč. 

 
19. listopadu – středa, od 17.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

SEM & TAM USA 
Přednáška Jana Špriňara o životě, práci a cestování po USA. Můžete se těšit na vyprávění o Jižní Karolíně, 
New Yorku, Niagárských vodopádech, Los Angeles, národních parcích, nebudou chybět ani fotografie 
amerických krás, jakou je bez pochyb i samotný Grand Canon. Připraveno bude i tematické občerstvení.  

 
19. listopadu – středa, od 15.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

VÝTVARNÁ DÍLNA – TĚSTOVINOVÉ TVOŘENÍ 
Mysleli jste si, že těstoviny jsou nudné jídlo? Pojďte se přesvědčit o opaku a vyrobte si drobné figurky             
a ozdobná napichovátka z těstovin. Pro děti. Vstupné 20,- Kč. 

 
20. listopadu – čtvrtek, od 17.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

STUDUJ A PRACUJ V ZAHRANIČÍ 
Uvažujete o práci, stáži či studiu v zahraničí, a nejraději byste se vydali někam hodně daleko? Nechte se 
inspirovat na zajímavé přednášce agentury Student Agency. Vstup volný. 

 
21. listopadu – pátek, od 10.00 do 11.30 hodin, pobočka Slezské Předměstí, Gagarinova 844 

TRÉNINKY PAMĚTI ANEB PROCVIČME SI MOZEK 
Pro všechny, kteří si chtějí zachovat duševní kondici a aktivovat mozek na optimální výkonnost. Cyklus je 
pořádán S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 10,- Kč.  

 
 

http://www.knihovnahk.cz/


 
 

                                                                                                                                                  
 

 
22. listopadu – sobota, od 10.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

PhDr. JANA JEBAVÁ – SEMINÁŘ HMATOVÁ TERAPIE 

Člověk objevuje svět hapticky – dotekově a získává tak základní informace. Motiv ruky se může stát hlavním 
motivem při tvorbě obrazů a kompozic. Cyklus je pořádán S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. 
Vstupné 20,- Kč. 

 
24. listopadu – pondělí, od 17.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

TIBET A TIBETSKÝ EXIL - SOUČASNÝ TIBET A ŽIVOT TIBETSKÝCH DĚTÍ, MNICHŮ A 
NOMÁDŮ V EXILU  

Přednáška doplněná projekcí o životě tibetských dětí, nomádů i malých mnichů, kteří dnes žijí bez rodičů         
v exilových vesničkách v indických Himálajích. Za nomády budete putovat až do výšek kolem 5 000 m n.m.      
a dovíte se, jak žijí a jak jim můžeme pomoci v projektu Koza ProTibet. Přednášející Mgr. Karin Majerová 
(MOST, o.p.s.). Více informací na www.protibet.cz. Během přednášky bude možné zakoupit i tibetské 
rukodělné výrobky. Vstupné dobrovolné. 

25. listopadu – úterý, od 17.00 hodin, malý sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

RENESANCE: ČAS DLÁTA, ŠTĚTCE A JEDU 
Třetí díl cyklu Čas, při kterém se zastavíme v době géniů a travičů, znovuobjevené vědy a prvních revolucí. 
Vstup volný. 

 
26. listopadu – středa, od 15.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a 

VÝTVARNÁ DÍLNA – BROŽIČKY 
Vyrobte si vlastní krásnou brožičku, která jistě potěší vaši kamarádku, maminku, či babičku. Pro děti. Vstupné 
20,- Kč. 

 
27. listopadu – čtvrtek, od 16.00 do 18.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

PAVLA KURKOVÁ: FYTOTERAPIE A AROMATERAPIE V LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH 
CEST A ORL 

Dech – to je život. Léčí nás, čistí, uklidňuje, osvěžuje a umožňuje klidný tok myšlenek. Jsou-li však naše 
dýchací cesty zablokované rýmou, záněty či kašlem, náš organismus je oslabený a jsme bez elánu a vitality. 
Naštěstí příroda nám nabízí pomoc. Přednáší Mgr. Pavla Kurková, 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. 

 
27. listopadu – čtvrtek, od 18.00 hodin, pobočka Moravské Předměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605 

KATEŘINA ČEJPOVÁ – EXOTICKÉ OSTROVY KARIBIKU A TICHÉHO OCEÁNU 
 Přijďte si společně s cestovatelkou Kateřinou Čejpovou zavzpomínat na léto.  
 
28. listopadu – pátek, od 10.00 do 11.30 hodin, pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33 

TRÉNINKY PAMĚTI ANEB PROCVIČME SI MOZEK 
Pro všechny, kteří si chtějí zachovat duševní kondici a aktivovat mozek na optimální výkonnost. Cyklus je 
pořádán S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 10,- Kč.  

 

POZVÁNKA LITERÁRNÍ KAVÁRNY 
 

6. listopadu – čtvrtek, od 18.30 hodin, Literární kavárna, CCV, Wonkova 1262/1a 

OCHUTNÁVKA VÍN 
Ochutnávka vín vinařství Hanzel, doplněná o mladá vína, s následným rautem. Rezervace míst a prodej 
vstupenek v kavárně. Rezervace osobně či na e-mailu: kavarna@knihovnahk.cz.  

 

mailto:matysova@knihovnahk.cz
mailto:kavarna@knihovnahk.cz

