…správný cíl Vaší cesty
KULTURNÍ AKCE HRADECKO
ZÁŘÍ 2015
Výstava: Tunisko očima studentů Katedry fotografie FAMU
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
3.9.2015 až 29.9.2015
Regionální
Výstava
Fotografie - dokumentární fotografie, fotografie s cestovní
tematikou

Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
Ve dnech 3. - 29. září jste srdečně zváni do galerie Automat na výstavu s názvem "Tunisko
očima studentů katedry fotografie FAMU".
Výstava, v níž se prolínají tvůrčí záměry devíti studentů katedry zpracované pomocí
různorodých fotografických a grafických technik, je jakousi koláží dokumentující cestu napříč
Tuniskem, kterou studenti podnikli v květnu letošního roku na podnět Tuniského
velvyslanectví v Praze a pražského zastoupení Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch.
Studenti FAMU se po nedávném teroristickém útoku na tento častý turistický cíl rozhodli, že
k fotografiím připojí i svá svědectví z cesty.
Vernisáž se koná v úterý 2. 9. v 17:00 hod. v galerii Automat ve 2. NP knihovny.
Vystavující pedagogové: Štěpánka Šimlová, Karel Cudlín
Vystavující studenti: Georgia Aslanidou, Mojmír Bureš, Žofie Helferová, Richard Janeček,
Zhou Junsheng, Lali Laytadze, Johana Novotná, Petr Pustina, Václav Tvarůžka

Zpátky ke kořenům? Afrika, Jižní Amerika
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:

Kulturní a spolkový dům Ulita, Černilov 215, Černilov, 503 43
3.9.2015 od 18:00 hodin
Místní

Beseda, přednáška
Typ akce:
Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - jiné
Více informací najdete na: http://ulitacernilov.webnode.cz/
Kulturní a spolkový dům Ulita Vás srdečně zve na cestopisnou přednášku Černilovačky
Terezy Huškové s názvem "Zpátky ke kořenům - Afrika, Jižní Amerika," ve které se Tereza
podělí o své zážitky z cest po těchto kontinentech

Svátek vína na soutoku
Jiráskovy sady, Hradec Králové, 500 03
Místo konání:
4.9.2015 od 11:00 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Slavnost
Typ akce:
Tematická kategorie: Gastronomie - gastronomie - víno
Více informací najdete na: www.svatekvina.cz
Dne 4. září se koná Svátek vína na soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci
Králové. Když svátek, tak oslava kvalitních vín a kvalitních pokrmů a pochutin.
Představí se více jak dvacet kvalitních vinařských domů, dále bude probíhat degustace vzorků
z mezinárodní soutěže Hradecký pohár vína. Nebudou chybět kvalitní pochutiny k vínu,
speciality z husích jater, zastoupena bude i raw strava.
Kulturní doprovodný program představí hradeckou hudební skupinu Mastix, Ondřeje Rumla
se smyčkovačem a mnohé další.
Samozřejmostí je, že se postaráme i program vašich dětí.

Výstava: Ladislav Hojný: ...chodící, kreslící, píšící...
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
4.9.2015 až 25.9.2015
Regionální
Výstava
Výtvarné umění - malířství

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
Přijďte na neobvyklou výstavu kreseb Ladislava Hojného, která se koná začátkem září v
galerii U Přívozu SVK HK.
Retrspektivní výstava kreseb Ladislava Hojného zachycující krajiny i situace běžného života.
O čem tvorba je naznačuje sám autor, který za svým jménem píše v.v.v.v., což překládá jako
"vlastivědný vycházkář ve výslužbě".
Vernisáž se koná ve čtvrtek 3. září v 17:00 hod. v galerii U Přívozu.
Při této příležitosti můžete dokonce vyhrát kresbu autora.

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
Místo konání: Velké náměstí, Hradec Králové
Datum konání: 4.9.2015 až 5.9.2015
Charakter akce: Regionální
Slavnost
Typ akce:
Folklórní a společenské akce - průvod, jarmark, hody, jiné společenské
Tematická
akce; Historické akce - historická slavnost
kategorie:
Více informací
www.slavnostikralovnyelisky.cz
najdete na:
Město již tradičně ve svých zdech přivítá královnu Elišku Rejčku, na jejíž počest propukne
velkolepá podívaná.
Historické centrum oživí středověká řemesla, průvody, rytířská klání, středověké hry a
zábavy, rej komediantů, kejklířů a jiných kumštýřů. Chybět nebude lidově-řemeslný jarmark.
Oslavy budou zakončeny večerním koncertem a ohňovou show s pyroefekty.

STROMBOLI (M. Pavlíček, B. Basiková, K. Kryšpin, V. Kašpárková, J.
Veselý, V. Čok) HUDBA PRAHA, KRAUSBERRY
Letní parket Výrava, Výrava 83, Výrava, 503 03
Místo konání:
4.9.2015 od 20:30 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Koncert
Typ akce:
Tematická kategorie: Hudba
Více informací najdete na: www.vytava-letniparket.cz

POHÁDKOVÉ MUZEUM
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426,
Třebechovice pod Orebem, 503 46
Datum konání: 5.9.2015 od 14:00 do 17:00 hodin
Charakter akce: Místní
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická
Akce pro děti - Pohádky, Zábava
kategorie:
Odpoledne plné pohádkových bytostí, her, soutěží a odměn pro děti.
Místo konání:

16. HRADECKÁ RALLYE – MEMORIÁL ZDEŇKA KUTHANA
Místo konání:
Datum konání:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 03
5.9.2015

Charakter akce: Celostátní
Přehlídka
Typ akce:
Tematická kategorie: Historické akce - autoveteráni
Více informací
www.vcchk.cz
najdete na:
První sobotu v září, a to vždy v lichém roce se pravidelně sjíždějí milovníci historických vozů
a motocyklů do roku výroby 1955, aby se podělili o krásu svých strojů s nejširší veřejností.
K vidění jsou stroje nablýskané i v původním stavu. Je zde představena historie silniční
dopravy a uchováním předváděných strojů i vývoj silničních vozidel, jak československé, tak
i zahraniční výroby.

22. ROČNÍK CZECH INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF
DSA – Letiště, Hradec Králové, Letiště, Hradec Králové, 503 41
Místo konání:
5.9.2015 až 6.9.2015
Datum konání:
Celostátní
Charakter akce:
Jiný typ akce
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací najdete na: www.airshow.cz
Královéhradecké letiště již po 22. přivítá jedinečnou atraktivní podívanou - CIAF.
Tato letecká akce se zahraniční účastí je zaměřena na přehlídku vojenských letounů,
akrobatické letouny a především na ukázky skupinové akrobacie a pokračuje tak v tradici
velkých leteckých dnů v Hradci Králové. Akce propaguje město Hradec Králové jako kolébku
českého letectví a leteckou techniku nejen v rámci naší republiky, ale svým rozsahem má
charakter akce mezinárodní. CIAF se koná již tradičně první víkend v září.

Elkov 50. Velká cena města Hradec Králové
Místo konání:

Ulrichovo náměstí, Ulrichovo náměstí 4 / 810, Hradec Králové,
500 02
10.9.2015 od 12:30 do 18:15 hodin
Regionální
Sportovní akce
Sportovní akce

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.ebtour.cz
na:
Elkov Velká cena města Hradec Králové oslaví v letošním roce půl století své existence a je
pravděpodobně nejstarším domácím silničním závodem, který se na našem území koná každý
rok.
V letošním roce se mění termín závodu, ale nemění se místo, kterým bude opět Ulrichovo
náměstí a jeho přilehlá ulice. Závodní program se i letos rozroste a opět nabídne sportovní
vyžití všem pasivním i aktivním sportovcům. Přijďte si užít ve čtvrtek 10. září cyklistiku v
ulicích Hradce Králové.

ŠKWOR, KRUCIPÜSK, N.V.Ú.
Letní parket Výrava, Výrava 83, Výrava, 503 03
Místo konání:
11.9.2015 od 20:30 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Koncert
Typ akce:
Tematická kategorie: Hudba
Více informací najdete na: www.vyrava-letniparket.cz

East Bohemia Tour
Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, Třebechovice
pod Orebem, 503 46
11.9.2015 až 13.9.2015
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Sportovní akce
Typ akce:
Tematická kategorie: Sportovní akce
Více informací
www.ebtour.cz
najdete na:
Etapový cyklistický závod série UCI Europe Tour po Královéhradeckém kraji.
Místo konání:

Den univerzity
Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
Místo konání:
12.9.2015 od 10:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Setkání
Typ akce:
Tematická kategorie: Setkání - Výroční
Více informací najdete www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Studium/Absolventi/Programsrazu#UHK-Article
na:
Univerzita Hradec Králové se po dvou letech opět chystá na Den univerzity a Sraz absolventů,
který proběhne v sobotu 12. září 2015. Pro návštěvníky, ať už z řad bývalých studentů či
široké veřejnosti, je připraven bohatý zážitkový a kulturní program, jehož hlavní část
proběhne formou open air festivalu v novém univerzitním parku Na Soutoku.
Den univerzity – Sraz absolventů nabídne od 10.00 hodin zajímavé přednášky, experimenty,
workshopy, prohlídky budov a učeben, prezentace kateder a svým bývalým studentům
příležitost opět zavítat do prostředí, které se pro ně za dobu jejich studií stalo druhým
domovem. „Bude to skvělá příležitost užít si znovu alespoň jeden den atmosféru studentských
let, ať již byly spojeny s jakoukoliv érou minulých roků, po které královéhradecká vysoká
škola existuje. Možnost projít se po důvěrně známých i zcela nových místech, sejít se se
spolužáky i vyučujícími, poslechnout si vystoupení současných špiček svých oborů, poznat
další úspěšné absolventy, nebo si jen tak v klidu vychutnat dobré pivo při poslechu muziky v
nově zbudovaném oddychovém parku před univerzitou,“ přiblížil akci Ondřej Tikovský,
kancléř Univerzity Hradec Králové. Každá z fakult a vysokoškolský ústav při nich nabídnou

to nejlepší z vědy a tvůrčí činnosti, aby poutavou a odlehčenou formou představily výsledky
své práce a pokroky, jichž dosáhly. Program bude přichystán v Objektu společné výuky a
Fakulty informatiky a managementu v univerzitním areálu Na Soutoku, v budově
Pedagogické fakulty na náměstí Svobody, v prostorách Katedry výtvarné výchovy na
Pivovarském náměstí, na Hudební katedře v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí a v
budově Ústavu sociální práce v ulici Víta Nejedlého.
Den univerzity potom bude pokračovat open air festivalem, který odstartuje ve 12.00 hodin
slavnostním otevřením parku v areálu univerzitního kampusu Na soutoku. Kromě celé řady
atrakcí, rozličných sportovních klání bez ohledu na věk či momentální fyzickou kondici a
spousty další zábavy pro malé i velké se návštěvníci mohou těšit na vystoupení kapel Progres
2, Abraxas, Kantoři, Memphis, Satelit Kanibal a The Atavists.

Oslněni bronzem - doba obchodníků a kovolitců
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12
Místo konání:
12.9.2015 až 13.9.2015 od 9:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Vzdělávací, poznávací
Typ akce:
Vzdělávací, poznávací - Historie
Tematická kategorie:
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
V období 2000 až 800 př. n. l. se v Řecku objevily první starověké civilizace, ale bronz se
odléval už i jinde v Evropě. Odlévání bronzu, práce s bronzovými nástroji a výroba šperků.
Program:
- komentovaná interaktivní projekce k tématu
- ukázka lití bronzových předmětů
- ukázka výroby forem pro lití bronzu
- práce s bronzovými nástroji
- vaření polévky v keramické nádobě na nožce
- pečení a ochutnávka placek
- psaní na hliněné destičky
- spřádání vlny a barvení vlněné příze rostlinnými barvivy
- tkaní na karetkách
- výrobek pro děti: šperk z měděného drátu

Letní nedělní prohlídky zámecké kaple Zjevení Páně ve Smiřicích
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, Zámek 1, Smiřice, 503 03
13.9.2015 od 14:00 do 14:45 hodin, od 15:00 do 15:45 hodin
Datum konání:
27.9.2015 od 14:00 do 14:45 hodin, od 15:00 do 15:45 hodin
Místní
Charakter akce:
Prohlídka
Typ akce:
Tematická kategorie: Prohlídka - Historický objekt
Více informací najdete na: www.kaple.mestosmirice.cz
Komentovaná prohlídka zámecké kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, národní kulturní památky.
Místo konání:

NÁBŘEŽÍ SPORTU
Eliščino nábřeží, Hradec Králové
Místo konání:
13.9.2015
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Sportovní akce
Typ akce:
Tematická kategorie: Sportovní akce
Více informací najdete na: www.nabrezihk.cz
IV. Nábřeží sportu 2015 Vám nabízí možnost na jednom místě zhlédnout ukázky a exhibice
až 50 druhů všedních i nevšedních sportů, které můžete u jednotlivých stánků vyzkoušet a
získat bližší informace od zkušených zástupců účastnících se organizací.
Po celé odpoledne bude na hlavním pódiu i ostatních stanovištích probíhat moderovaný
atraktivní sportovní program.

MĚSTO NA KOLECH
Ulice města, Hradec Králové
Místo konání:
13.9.2015
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Sportovní akce
Typ akce:
Tematická kategorie: Sportovní akce
Více informací najdete na: www.caspv.cz
XIV. ročník tradiční akce pro širokou veřejnost nejen občanů města, ale i širokého okolí.
Jedná se o sportovně-kulturní akci pod heslem "Nebudeme závodit, budeme si užívat".
Podmínkou je jakýkoliv dopravní prostředek na vlastní pohon (jízdní kola, koloběžky,
šlapadla, brusle, odrážedla atd.).

Francouzské dny 2015 v Hradci Králové
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
14.9.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
Regionální
Vzdělávací, poznávací
Vzdělávací, poznávací - Kultura

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
Francouzská aliance Pardubice, ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci
Králové, Knihovnou města Hradce Králové a s Bio Central pořádá Francouzské dny v Hradci
Králové.
Rádi byste poznali či znovu objevili Francii, její tradice a zajímavosti? Neváhejte a přijďte se
zúčastnit těchto Dnů.

Program:
15:00 - 16:00 - učebna v 5.NP: Kulinářská dílna "pain perdu" (francouzský Ztracený chléb)*.
Vstup volný.
16:30 - 17:30 - konferenční sál v 5. NP: Ukázkový kurz francouzštiny. Vstup volný.
17:30 - 19:00 - konferenční sál v 5. NP: Prezentace "Zámky na Loiře" a kvíz. Vstup volný.
* Nutná rezervace na af@afpardubice.com nebo na tel. 466 501 457
Těšíme se na Vás.

Severská secese/Finsko
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
15.9.2015 od 17:00 do 19:00 hodin
Regionální
Beseda, přednáška
Výtvarné umění - malířství, sochařství; Architektura

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
Navštivte další z přednášek z cyklu Galerie moderního umění ve Studijní a vědecké knihovně.
Tentokrát nás přednáška seznámí s obecně málo známým fenoménem. Pozornost upřeme k
tzv. zlatému věku finského umění z přelomu 19. a 20. století, kdy trojice architektů - Herman
Gesellius, Armas Lindgren a Eliel Saarinen - dosahuje svou finskou variací na Art Noveau
národního stylu v architektuře a sochař Emil Wikström a malíř Akseli Gallén-Kallela tvoří v
duchu finského národního eposu Kalevala. Přednáší Mgr. Veronika Lukešová, krátký úvod
Mgr. Petra Příkazská.
Vstupné 50/25 Kč.*
Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP. Děti zdarma.

KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY 2015
Koupaliště Flošna Hradec Králové, Malšovická 2 / 779, Hradec
Králové, 500 09
18.9.2015 až 19.9.2015
Datum konání:
Celostátní
Charakter akce:
Přehlídka
Typ akce:
Tematická kategorie: Folklórní a společenské akce - jiné společenské akce
Více informací najdete
www.kralovehradeckedozinky.cz
na:
Místo konání:

Královéhradecké krajské dožínky patří od roku 2004 k největším akcím kraje s návštěvností
přes 30 tisíc lidí.
Ocenění zde přebírají nejlepší potravinářské a zemědělské firmy. Bohatý kulturní program
doplňuje přehlídka hospodářských zvířat a zemědělské techniky.

Koncert Magdaleny Malé
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, Zámek 1, Smiřice, 503 03
Místo konání:
19.9.2015 od 19:00 do 20:30 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Místní
Koncert
Typ akce:
Tematická kategorie: Hudba - vážná hudba
Vystoupení mladé operní zpěvačky, studentky oboru klasický operní zpěv na AMU v Praze,
rodačky z nedalekých Dolan. Vstupné 100 Kč.

SYMPOSION 2015
Kulturní dům Třebechovice pod Orebem, Na stavě 820, Třebechovice
pod Orebem, 503 46
19.9.2015 až 21.11.2015
Datum konání:
Charakter akce: Celostátní
Festival
Typ akce:
Tematická kategorie: Divadlo
Více informací
www.betlem.cz
najdete na:
Symposion je název přehlídky amatérského divadla, která se koná v Třebechovicích pod
Orebem.
Symposion je název přehlídky amatérského divadla, která se koná v kulrurním domě v
Třebechovicích pod Orebem. Účinkují ochotnická divadla z různých míst České republiky.
Místo konání:

Bližší informace v Třebechovickém muzeu betlémů, na tel. č. 724 931 858, 495 592 053 nebo
na www.betlem.cz.

Stará řemesla ve skanzenu 2015
Podorlický skanzen Krňovice, Krňovice 33, Třebechovice pod
Orebem, 503 46
19.9.2015 od 10:00 do 16:00 hodin
Datum konání:
20.9.2015 od 10:00 do 16:00 hodin
Regionální
Charakter akce:
Prohlídka
Typ akce:
Tematická kategorie: Prohlídka - Muzeum
Více informací najdete www.krnovice.cz
Místo konání:

na:
Den zaměřený na ukázku starých řemesel dříve běžných na venkově s možností si některé
práce vyzkoušet.
Přijďte se podívat a vyzkoušet dovednosti našich předků např. jak se vrtá studnařské potrubí,
tesají žlaby, láme len, přede vlna a další řemesla.
Budete moci ochutnat chléb upečený v tradiční peci.
Do areálu smí zvířecí společníci na vodítku.
Bezbariérová toaleta.
Občerstvení zajištěno.

Utajené životy slavných Češek
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o., Palackého 124, Smiřice, 503 03
Místo konání:
22.9.2015 od 17:00 do 18:30 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Místní
Beseda, přednáška
Typ akce:
Tematická kategorie: Literatura
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která představuje zajímavé ženské osobnosti
19. a počátku 20. století (např. skladatelku a dirigentku Vítězslavu Kaprálovou nebo dceru
Boženy Němcové Theodoru). Autogramiáda, prodej knih. Vstup volný.
Akce je součástí projektu SPOLEČNĚ!, který je financován z Nadačního fondu VEOLIA v
rámci programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život a městem Smiřice.

Gruzie a Arménie - Pod křídly bohů
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
22.9.2015 od 17:00 do 19:00 hodin
Regionální
Beseda, přednáška
Cestovní ruch; Turistika

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
V úterý 22. 9. srdečně zveme všechny milovníky cestopisů na přednášku " Gruzie a Arménie Pod křídly bohů".
Hory Kavkazu, pláže Černého moře, kosmopolitní města, jedny z nejstarších kostelů a
klášterů na světě, návštěvy u pohostinných lidí, stoly plné jídla a spousty dalších zážitků vám
nabídne další přednáška Ladislava Kalouse.
Začátek je v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.
Vstupné 50/25 Kč.*
Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP. Děti zdarma.

Příroda a indiáni v západní Kanadě
Kulturní a spolkový dům Ulita, Černilov 215, Černilov, 503 43
Místo konání:
22.9.2015 od 19:30 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Beseda, přednáška
Typ akce:
Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - jiné
Více informací najdete na: http://ulitacernilov.webnode.cz/
Přednáška s promítáním fotografií Ing. Vladimíra Prachaře o překrásné kanadské přírodě a
životě původních obyvatel.
Vydáme se mimo jiné za medvědy do Skalistých hor a na indiánské slavnosti POWWOW.
Zazní buben a posvátné písně.
vstupné: 40 Kč

Antonio Gaudí: secesní mág z Barcelony
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
23.9.2015 od 18:00 do 20:00 hodin
Regionální
Beseda, přednáška
Výtvarné umění; Architektura

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
Ve středu 23. 9. jste srdečně zváni na další přednášku PhDr. Jany Jebavé.
Navštivte pohádkový svět, který do svých staveb promítl Antonio Gaudí. Katalánský umělec,
kterého již od mládí fascinovaly linie a tvary přírody. Výrazná osobnost španělského
secesního umění, která vytvořila osobitý styl architektury domů, zahrad i sakrálních prostor.
Jeho nejvýznamnější památky jsou ozdobou Barcelony.
Začátek v 18:00 hod. v konferenčním sále v 5.NP.
Vstupné 50/25 Kč.*
Sleva se vztahuje na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP. Děti zdarma.

Hrobka s vyhlídkou
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o., Palackého 124, Smiřice, 503 03
Místo konání:
26.9.2015 od 19:00 do 21:00 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Místní
Představení
Typ akce:
Tematická kategorie: Divadlo - ochotnické divadlo
Černá komedie v podání Nechanického ochotnického souboru.

Norman Robbins – HROBKA S VYHLÍDKOU
Překlad: Alexander Jerie
Tak trochu černá detektivní komedie se odehrává v anglickém sídle svérázné rodiny Tombů.
Hlava rodiny Septimus Tomb umírá a svým šesti dětem, právníkovi, služebné a oblíbené
spisovatelce, kterou nikdy neviděl, odkazuje 7 milionů liber. Když spisovatelka přijíždí na
rodinné sídlo, aby se zúčastnila čtení závěti, setkává se s opravdu svéráznou skupinou bláznů
a podivínů, kteří už 20 let neopustili rodný dům, a kteří mají, jak se časem ukáže, společné
"rodinné podnikání" v oblasti nájemných vražd. Jak to všechno asi dopadne, když najednou
obyvatelé domu jeden po druhé začnou umírat...
Vstupné 100 Kč.

XII. DIVADELNÍ FESTIVAL ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA
Klicperovo divadlo, Hradec Králové, Dlouhá 99, Hradec Králové,
500 03
28.9.2015 až 28.10.2015
Datum konání:
Celostátní
Charakter akce:
Festival
Typ akce:
Tematická kategorie: Divadlo
Více informací najdete
www.klicperovodivadlo.cz
na:
Divadelní festival ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA každoročně zahajuje novou divadelní sezonu v
Klicperově divadle.
Festival je přehlídkou produkce velkých malých divadel z celé republiky i zahraničí. Měsíční
akce je orámována dvěma Dny české státnosti – 28. 9. (Sv. Václav) a 28. 10. (Den vzniku
samostatného Čs. státu).
Místo konání:

Za prvními zemědělci
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12
Místo konání:
28.9.2015 od 10:00 do 12:00 hodin, od 14:00 do 16:00 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická kategorie: Akce pro děti - Zábava, Historie
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
Dětské dílny v Archeoparku pravěku ve Všestarech.
Akce se koná od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Účast je nutné předem objednat na tel.
731 541 960 (po-pá od 9 do 16 hod.)

Nová Akropolis: Proč žijeme ve stresu?
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové, 500

03
29.9.2015 od 17:00 do 19:00 hodin
Regionální
Beseda, přednáška

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Jiný typ akce
kategorie:
V úterý 29. září jste srdečně zváni na přednášku s názvem "Proč žijeme ve stresu?"
Součástí večera nebude jen přednáška, ale i cvičení na odbourání stresu. Přednášející se
zaměří na civilizační zátěž, hledání vnitřního klidu, cvičení koncentrace a zvládání emocí.
Vstupné dobrovolné.

Podíl Oldřicha Lisky na utváření salonu republiky
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
30.9.2015 od 18:00 do 20:00 hodin
Regionální
Beseda, přednáška
Architektura

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
Poslední zářijový večer můžete strávit ve Studijní a vědecké knihovně poslechem přednášky v
podání Matěje Bekery, prezentující jednoho z našich významných architektů - Oldřicha Lisky.
Přednáška bude zaměřena na činnost meziválečného architekta Oldřicha Lisky v Hradci
Králové. Na muže, který stál při zrodu salonu republiky a přispěl svými regulačními plány,
realizovanými i nerealizovanými projekty k rozvoji východočeské metropole. Přednášející
představí všechna Liskova díla ve městě, bude se snažit přiblížit i jeho život a pozadí toho, jak
jeho velké dílo změnilo tvář Hradce Králové. Architekt Liska věnoval třetinu své projekční
činnosti svému dlouholetému domovu a v počtu projektů překonal slavná jména jako Jan
Kotěra, nebo Josef Gočár. Představená budou jeho nejznámější díla, jako městské lázně, nebo
evangelický kostel v Nezvalově ulici, ale zároveň se přednáška zaměří i na méně známé
realizace i zajímavé nerealizované plány.
Začátek v 18:00 hod. v konferenčním sále v 5.NP
Vstup volný.

DLOUHODOBÉ AKCE
Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří
Místo konání:
Datum konání:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 03
24.4.2015 až 15.11.2015

Charakter akce: Místní
Výstava
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
Přijměte srdečné pozvání na výstavu OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ
TVOROVÉ MOŘÍ, připravenou ve spolupráci s Národním muzeem, která probíhá od 24.
dubna 2015 do 15. listopadu 2015 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Zobrazení většiny mořských či cizokrajných zvířat, která vídáme na starých mapách a v
knihách několik set let starých, se od reálných živočichů často značně liší. Pokud tedy chcete
vědět, jak skutečný ďas či ochechule vypadají i jak si je představovali naši předkové,
navštivte tuto výstavu.

Výstava Na vlnách pod plachtami
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 01
2.4.2015 od 17:00 hodin
Datum konání:
3.4.2015 až 15.11.2015
Charakter akce: Místní
Výstava
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy Na vlnách pod plachtami, které se uskuteční ve
čtvrtek 2. dubna 2015 od 17 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Výstava dokumentuje život na moři v 16. - 18. století, například koloniální obchod nebo
válečné námořnictvo. Část výstavy představí stavbu a konstrukci plachetní lodi, její základní
části a výrobní technologie.
Místo konání:

VÝCHODOČESKÝ VÝTVARNÝ SALON 2015
Galerie Na Hradě, Na Hradě 3 / 91, Hradec Králové, 500 03
Místo konání:
24.6.2015 až 7.9.2015
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Výstava
Typ akce:
Tematická kategorie: Výtvarné umění
Více informací najdete na: www.uvuhk.cz
Východočeský výtvarný salon je každoročně společnou výstavou členů Unie výtvarných
umělců - oblastního sdružení Hradec Králové.
Na této výstavě prezentují výběr ze své aktuální tvorby zahrnující práce z oboru, malířství,
grafiky, sochařství, keramiky, umělecké fotografie, počítačové grafiky a textilní tvorby. V
posledních letech je ve spolupráci s Klicperovým divadlem v poslední červnové dekádě
součástí doprovodného programu mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.

Prohlídky zámku Karlova Koruna s hrabětem Oktaviánem
Místo konání:

Zámek Karlova Koruna, Pražská 1, Chlumec nad Cidlinou, 503
51
4.4.2015 až 31.10.2015
Místní
Akce pro děti
Akce pro děti - Zábava, Historie

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.karlovakoruna-zamek.cz
na:
Prohlídka s historickou postavou hraběte Oktaviána v rámci projektu Otevřte 13. komnatu
vám představí zámeckého pána jako šprýmaře a poťouchlíka, který neváhal své manželce
nastražit žáby nebo myši do postele! Patříte-li k návštěvníkům, které láká netradiční
prohlídka, pak navštivte tento zámek.
Prohlídky se zámeckým pánem Oktaviánem probíhají každou sobotu, neděli a svátky v 10:30,
11:30, 13:30 a 14:30. O hlavních prázdninách se za hrabětem Oktaviánem můžete vydat
každý den mimo pondělí od 9:30 do 15:30 hodin, prohlídky probíhají každou hodinu.
Při vstupu do každého z hradů a zámků obdržíte spolu se vstupenkou také hrací kartu. Jakmile
s pomocí tajemné postavy vyluštíte během prohlídky tajenku hrací karty, obdržíte po každém
takovém úspěšném řešení jeden klíč. Po získání celkem 7 z 10 možných klíčů budete moci
před vámi vybranou 13. komnatou (na kterémkoli objektu zahrnutém do projektu) prohlásit
ono pověstné "Sezame, otevři se!". Co se stane pak, zůstane až do toho okamžiku
tajemstvím…

Výstava "Pod hladinou moře"
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 03
3.7.2015 až 15.11.2015 od 9:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Regionální
Výstava
Typ akce:
Tematická kategorie: Výtvarné umění - design, výtvarné umění
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
Množství rozličných mořských živočichů v tvorbě a stylizaci mladých studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově napříč uměleckými obory.
Práce uměleckých zámečníků, kovářů, šperkařů a rytců kovů.
Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově se ve své
tvorbě k tématu živočišné říše obrací často. Na výstavu s názvem POD HLADINOU MOŘE
byly vybrány předměty ze školních sbírek znázorňující podmořský život a jeho tvory, které
doplňují již probíhající výstavy NA VLNÁCH POD PLACHTAMI, OCHECHULE,
ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ a STARÉ MAPY A MOŘSKÁ MONSTRA.
Výstava tak nabízí pohled na tvorbu mladých studentů, jejich osobitou stylizaci forem,
Místo konání:

kombinaci materiálů, zpracování a v neposlední řadě i rozvíjející se umělecký názor.
Dominují zde práce uměleckých kovářů a jejich rejnoci, chobotnice a různé druhy ryb. Ani
šperkaři, rytci kovů a rytci drahých kamenů se svými drobnějšími díly nezůstali pozadu. Štíři
stylizovaní do sady šperků, barevné sasanky nebo drobné medaile na téma mořských hlubin
ukazují variabilitu, kvalitu zpracování a zajímavé technické možnosti dané charakterem svých
oborů.
Více akcí na www.hkregion.eu

