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Na náměstí rozsvítí
vánoční strom
Tradiční vítání adventního času
spojené s rozsvícením vánočního
stromku nebude bez zpěvu. Na Mí-
rovém náměstí v Týništi nad Orli-
cí vystoupí děti z tamních mateř-
ských škol i základní umělecké
školy. Začátek je v neděli v 17 ho-
din. (mar)

HRADEC KRÁLOVÉ

Šesté regionální kolo
Slam poetry
Šesté regionální kolo Slam poetry,
klání veršotepců ve volném stylu,
pořádá sdružení Poco & poco ani-
mato, tentokrát s královéhradec-
kou Studijní a vědeckou knihov-
nou. Právě v tamní literární kavár-
ně to dnes v 18 hodin začne. Zájem-
ci o soutěž v přednesu autorské lite-
rární tvorby se mohou přihlásit pří-
mo na místě před začátkem. Vítěz
regionálního kola Slam poetry zís-
ká 1 000 korun, čtenářskou registra-
ci do knihovny na tři roky a postou-
pí do celostátního kola. V galerii U
Přívozu pak vystoupí hudebně ex-
perimentální uskupení Gurun Gu-
run a Opuka. (mar)

JAROMĚŘ

Bastion No.35: Wohnout
a Lety Mimo
Populární rockové kapely Wo-
hnout a Lety Mimo vystoupí zítra
ve 20 hodin v jaroměřském klubu
Bastion No.35. (mar)

HRÁDEK U NECHANIC

Kuchařky na zámku
navaří anglický punč

K Hrádku u Nechanic neodmyslitel-
ně patří tradiční Vánoce na zámku,
kde prohlídky svátečně uprave-
ných interiérů seznámí s vánoční-
mi zvyky, tradicemi a s historickou
vánoční výzdobou. K tomu kuchař-
ky v zámecké kuchyni navaří vánoč-
ní anglický punč nebo čaj. Zámek
bude otevřen o sobotách a nedě-
lích od 27. listopadu do 12. prosin-
ce od 9 do 16 hodin. Prvním advent-
ním koncertem na zámku bude zít-
ra v 18.30 a ve 20 hodin vystoupení
muziky souboru Kvítek, který za-
hraje lidové písničky Hradecka, Po-
dorlicka a Podkrkonoší. (mar)

HRADEC KRÁLOVÉ

Sbor Smetana zazpívá
pro onkologii
Nadace Východočeská onkologie,
která vznikla v roce 2004, pořádá
předvánoční koncert v neděli v 19
hodin v Městské hudební síni Hrad-
ce Králové. Smíšený pěvecký sbor
Smetana vedený Lenkou Lipen-
skou a s varhaníkem Michalem Ha-
nušem uvede adventní a vánoční
hudbu Bachovu, Messiaenovu a Ry-
bovu. (mar)

HRADEC KRÁLOVÉ (mar) Loňská ju-
bilejní akce, která se po letech vrá-
tila do muzea, byla velmi úspěšná.
„Ukázala, že zájem veřejnosti o
náš trh je nadále velký, a tím nás,
pořadatele, znovu ujistila o smyslu
jejího dalšího pokračování,“ říká
Jitka Prausová z Muzea východ-
ních Čech.

Trhy budou otevřeny dnes od
15 do 20 hodin, zítra od 9 do 18 ho-
din a v neděli od 9 do 16 hodin.

 Adventní trh bude jak v budově
muzea, tak na prostranství před
ním.

„Letos jsme mohli rozšířit počet
venkovních stánků, a tak na tři
dny Eliščino nábřeží ožije sváteč-
ním městečkem. Atmosféru opět
podpoříme vánoční výzdobou,
vůní františků a lidovými koleda-

mi. Zpívat a hrát bude po celé tři
dny také oblíbená dětská skupina
Sarabanda,“ uvádí Prausová.

Pořadatelé pozvali nové prodej-
ce šperků, keramiky a textilu. Zá-
jem jistě vzbudí například tradič-
ní vánoční ozdoby z foukaných
skleněných perliček, které se vyrá-
bějí už nejméně od konce 19. stole-
tí. 

„Po velkém úspěchu loňského
ročníku jsme pro prodej vánoč-
ních ozdob ze skla vyhradili samo-
statnou místnost ve třetím poscho-
dí na muzejním ochozu. Rozšířili
jsme také nabídku občerstvení
uvnitř budovy i na nábřeží,“ dodá-
vá.

Kdo jednou vystál frontu, ví, co
ho čeká. Samozřejmě adventní
věnce z přírodních materiálů či vý-

robci perníčků, keramiky a ručně
tkaných textilií a doplňků. „K za-
koupení budou také skleněné vý-
robky, hračky, košíky, výrobky ze
dřeva, šustí a slámy. Chybět nebu-
de ani cukrárna, vinotéka či bram-
boráky se zelím v hospůdce na
spodním dvoře muzea,“ říká Prau-
sová a dodává, že jako bonus si ná-
vštěvníci mohou v klidu prohléd-
nout všechny výstavy a expozice,
zvláště expozici Královské město

nad soutokem, které Ministerstvo
kultury České republiky a Asociace
muzeí a galerií ČR udělily II. místo
v soutěži o cenu Gloria musaealis
v kategorii muzejní výstava roku
2009, a úplně novou výstavu Sou-
mrak zemské hotovosti. Jde o
atraktivní výzbroj a výstroj žoldnéř-
ských vojsk ze 16. a 17. století.

Trhy budou v Hradci dva
Trhy budou mít o víkendu konku-
renci. Od zítřka do neděle je nabízí
také Nové Adalbertinum na Vel-
kém náměstí v Hradci Králové.

„Od pátečního poledne do nedě-
le 17. hodiny budou moci návštěv-
níci nakupovat, případně se jen
přijít inspirovat u více jak sto šede-
sáti prodejců. Součástí bude ukáz-
ka drobných lidových řemesel. Hu-
dební program bude probíhat jak
na nádvoří, tak i v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie,“ slibuje Tomáš
Kleiber, manažer hotelu Nové
Adalbertinum. Tamní adventní
trhy slavnostně otevře biskup Jo-
sef Kajnek dnes v 15 hodin.

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ (bed) Stráně Orlic-
kých hor už jsou pokryté sněhem,
a tak si zájemci mohou tuto sobo-
tu vychutnat první koncert z cyklu
Advent mezi horami v pravé zimní
atmosféře. V rámci tohoto cyklu
koncertů vstoupí vánoční hudba
do několika kostelů v Orlických ho-
rách.

Sobotní koncert bude od 14 ho-
din v kostele svatého Jana Křtitele
v Orlickém Záhoří. Vystoupí při
něm flétnový soubor Ensemble Sa-
rabanda. Po koncertě bude od 15

hodin probíhat malý jarmark lido-
vých řemesel s vánoční tematikou
a nakonec přítomní rozsvítí vánoč-
ní strom.

Druhý adventní koncert bude o
týden později u „sousedů“ v Mos-
towicích v Polsku. V tamním koste-
le bude od 14 hodin zpívat pěvec-
ký soubor lidových písní Czyra-
neczki. Koncert pořádá klášter
františkánů v Zielenci spolu s dob-
rovolníky.

Na třetím koncertě v sobotu 11.
prosince představí trio Neuge-

bauer hudbu starých mistrů. Kon-
cert bude opět v Čechách, a to v
malém kostelíku uprostřed Barto-
šovic v Orlických horách. Zájemci
budou moci do vísky zavítat po
celý den na vánoční jarmark v
chráněných dílnách Kopeček.

„Vánoční jarmark tady pořádá-
me už od roku 2006 a pravidelně
sem jezdí kolem osmi set lidí. Po-
každé tady najdou něco nového,
protože zde představovaná řemes-
la obměňujeme. Letos máme nově
postavenou kovárnu a pec na chle-

ba, ve které budeme péct nejen
chléb, ale i staročeské buchty,“
uvedl vedoucí chráněných dílen
Vladislav Bukáček. Lákadlem letoš-
ního jarmarku bude také foukání
skla.

Advent mezi horami zakončí v
neděli 19. prosince vystoupení pě-
veckého sboru Corale. Uskuteční
se pod prosklenou střechou obno-
vovaného chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově. Ten patří
mezi skvosty barokní architektury
v Orlických horách.

Krátce
HRADEC KRÁLOVÉ

Lokálka zítra
k poslechu a tanci
„Bývaly doby, kdy vymrzlý sálek v
populárním hradeckém „dřeváku“
Lokálka vyprodala na tři plakáty.
Jsou pryč. Sál Adalbertina je vznos-
ný, noblesní a vytopený. Přilehlý
bar zásobený, obsluha vlídná,
ceny mírné. Plakátů víc než tři. Za
takových podmínek strojí Lokálka
poslední letošní koncert k posle-
chu a k tanci, a to v sobotu od 20
hodin,“ zve na zítřek konferenciér
populární countryové Lokálky Vác-
lav Souček. Pořad se jmenuje Jede-
me dál. (mar)

HRADEC KRÁLOVÉ

Severka dnes zahraje
lidovky i Dylana

Slunéčko, Ententýny, Časy se
mění, Mary Jane, Veselo k uzoufá-
ní, Stodoly či Gorale zahraje dnes
v hradeckém Country clubu Lucie
folková kapela Severka. „Severka
funguje beze změn - kytara, basa,
housle, mandolína a dvě zpěvač-
ky. Ubyla dvanáctistrunná kytara.
Hráč na ni nás má rád, ale má
málo času. Letošní rok byl pro ka-
pelu klidnější, o to víc se těšíme
na tento koncert. Určitě zazní pís-
ně, které ani naši věrní nikdy v na-
šem podání neslyšeli. Splnili jsme
si tak cíl - oživit repertoár písnič-
kami z jiného soudku. Co zůstalo,
to je široký záběr od lidových až
po klasiky typu Boba Dylana,“
říká kapelník Pavel Hučík. Příští
rok má Severka pozvánku do Ma-
ďarska, kde by měla účinkovat u
příležitosti přebírání předsednic-
tví EU. „Zpestřením koncertu
bude vystoupení mohelnického
písničkáře Zdeňka Hamříka. Už s
námi vystoupil vloni U Cikána a
měl velký úspěch,“ uvádí kapel-
ník. (mar)

NOVÁ PAKA

Betlémy z Novopacka
a novoročenky
Betlémy z Novopacka a novoro-
čenky ze sbírky Petra Kábrta lze
spatřit ode dneška v novopackém
Městském muzeu. Vernisáž v 16
hodin zahájí znalec betlémů Vla-
dimír Vaclík a zahrají na ni mladí
flétnisté. Výstava potrvá do 19.
prosince. (mar)

VRBICE

Betlémy z různých
materiálů a dekorace
Vánoční výstava v sále Obecního
domu ve Vrbici u Kostelce nad
Orlicí bude otevřena v neděli, v
úterý a od čtvrtka do neděle,
vždy od 13 do 17 hodin. „K vidě-
ní budou betlémy z různých ma-
teriálů a vánoční dekorace. Ně-
které výrobky bude možné si za-
koupit,“ říká za pořadale Hana
Bednářová. (mar)

V tělocvičně Členové hradeckého skautského oddílu
Jednička v tělocvičně překonávali překážkovou dráhu,
bojovali na kladině a hráli spoustu her. Foto: rajce.net

Kotěrovu budovu na královéhradeckém Eliščině
nábřeží opět oblehne tradiční Muzejní adventní trh.
Jednadvacátý ročník v Muzeu východních Čech začne
dnes a potrvá až do neděle.

Repríza Aidy

Centrál opakuje
výpravný příběh
otrokyně
Unikátní seriál MET: Live in HD
z Metropolitní opery v New Yor-
ku pokračuje v královéhradec-
kém artkině Centrál zítra v 18.45
hodin Verdiho Aidou. Nejde však
o přímý přenos, ale o reprízu po
roce z cyklu Přidáváme! V titulní
roli etiopské otrokyně Aidy se
tedy představí litevská sopranist-
ka Violeta Urmana, egyptského
vojevůdce Radamése zazpívá Jo-
han Botha a egyptského krále slo-
venský basista Štefan Kocán.
Aida bude tradiční a výpravná,
na repertoáru Metropolitní ope-
ry je už od roku 1988. Jde o insce-
naci renomované režisérky Sonji
Frisellové, držitelky ceny Emmy,
která režíruje v předních oper-
ních domech světa. (mar)

Ještě jednou metal Na 6. metalové
noci byla také akce 100 piv zdarma a
soutěž o CD a trička.

Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Klasik poezie Bronzaři z Horní Kalné v
Podkrkonoší odlili pro Litoměřice
Myslbekova Karla Hynka Máchu.

Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Aida v Metropolitní opeře
Foto: archiv Arera

Metalová noc V Nové Pace hrály kapely Rimortis,
Eagleheart a Samhain. Foto: oldahorak.rajce.net

K adventu patří fronty.

Nejdříve ozdoby a víno,
pak výzbroj žoldnéřů

Advent přináší koncerty do horských kostelů

Očima čtenářů


