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Dobruška
KINO 70
Komenského 70, tel. 494 629 529
Druhá strana mince 20.00

Dvůr Králové nad Labem
HANKŮV DŮM
nám. Václava Hanky 299, tel. 499 320 110
Duo Teres 19.00
KINO SVĚT
nám. Odboje 828, tel. 499 320 403
Nesvatbov 19.00

Hořice
BIOGRAF NA ŠPICI
Husova 1560, tel. 493 622 828
The Social Network 20.00
DŮM KULTURY KORUNA
Hálkova 105, tel. 493 622 727
Jan Kraus a Petr Vondráček 19.30

Hradec Králové
CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999
127 hodin 16.45, 18.45
Cizinec 17.00, 19.10, 21.20
Černá labuť 17.10, 19.20, 21.30
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého

13.10, 15.10
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D

14.10, 17.50
Gnomeo & Julie 13.00, 15.00
Gnomeo & Julie 3D 12.15, 16.00, 19.45
Gulliverovy cesty 12.00
Hon na čarodějnice 21.30
Londýnský gangster 14.20, 20.45
Méďa Béďa 3D 14.15, 16.15, 18.15
Na vlásku 12.30, 14.50, 17.00
Na vlásku 3D 12.00, 20.30
Nevinnost 19.15, 21.30
Nickyho rodina 12.10
Opravdová kuráž 12.10, 14.30, 17.45, 20.00
Varieté 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
DIVADLO DRAK
Hradební 632/1, tel. 495 514 721
Dva 19.00
Jak si hrají tatínkové
Tátové vyprávějí pohádku. 9.00
EVENT MUSIC BAR
Úprková 471, tel. 495 263 202
DJ Demoartif 22.00
KINO CENTRÁL
Karla IV. 774, tel. 495 215 421
Dívka, která kopla do vosího hnízda 17.00
Nevinnost 9.30
PIKO 20.00
KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590
Světáci
Divadelní adaptace jedné z nejslavnějších
českých filmových komedií. 19.00

Jičín
BIOGRAF ČESKÝ RÁJ
17. listopadu 47, tel. 493 532 823
Nevinnost 19.00

Náchod
KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498
Gnomeo & Julie 3D 17.00
Na vlásku 15.00
Řetězová zpráva 19.00
MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA
Masarykovo nám. 74, tel. 491 433 118
Masopust juž nastal!
„Múzy“ českého barokního karnevalu. Zpí-
vá a na dobové nástroje hraje soubor Ritor-
nello. 19.00

Nové Město nad Metují
KINO 70
Boženy Němcové 720, tel. 491 474 034
Dobré srdce 17.00, 19.30

Nový Bydžov
JIRÁSKOVO DIVADLO
V. K. Klicpery 562, tel. 495 218 355
Václav Mlejnek
Akordeonový recitál. 18.00

Police nad Metují
KINO
Jiráskova 151, tel. 491 509 996
Dívka, která si hrála s ohněm 19.00

Rychnov nad Kněžnou
KINO
Hrdinů Odboje 671, tel. 494 534 505
Karel Plíhal
Koncert českého písničkáře. 19.30

Trutnov
KINO VESMÍR
Revoluční 20, tel. 499 815 717
Paranormal Activity 2 19.00

Úpice
KINO
Chelčického 216, tel. 499 882 145
Fotři jsou lotři 18.00

HRADEC KRÁLOVÉ Bára a Jan Kra-
tochvílovi neboli mezinárodně
uznávané duo Dva představí dnes
v hradeckém Divadle Drak své dru-
hé album nazvané Hu, které se pro
mnohé hudební publicisty stalo
deskou loňského roku. Po koncep-
tu folkloru neexistujících národů,
který je na předchozí desce Fonók,
jde o pop z neexistujících rádií.

„Na albu je třináct písní v neexis-
tujících světových jazycích, za-
slechnutých na třinácti neexistují-
cích rozhlasových stanicích,“ říka-
jí Dva, kteří vzešli z divadelního
spolku DNO. Po severském
Fonóku se HU drží zvířecích moti-
vů a tropických či jižních krajin.
To ocenili minulý týden i poslucha-
či v Trutnově na úvodním koncer-
tu 13. ročníku festivalu Jazzinec,
kde se Dva podělili o večer se slav-
nými Švýcary The Young Gods.

„Na Jazzinci vystoupili už podru-
hé, minule hráli v komorním pro-
storu bývalého kostela a teď je če-
kala aréna UffO. Dva ale i ve vel-
kém prostoru dokázali strhnout.
Při prvních písních většina diváků
jen zvědavě koukala, ve druhé půli
ale už pozorně sledovali a reagova-
li na každý jejich nápad a gesto.
Málokdy se stane, že kapela hrající
před uznávanou zahraniční forma-
cí je vytleskávána k přídavkům.
Dva to na Jazzinci dokázali,“ říká
dramaturg Jazzince Tomáš
Katschner, který v posledních
dvou letech Honzu Kratochvíla po-
tkával jako kolegu v trutnovské zuš-
ce, kde učil imrovizaci. „A dělal to
výborně, dokázal v žáčcích probu-
dit odvahu a chuť vynalézat a tvo-
řit. Všichni jeho bývalí žáci dnes
hrají, a to docela svým osobitým
způsobem. Škoda, že Dva neustále

koncertují a on teď nemůže ve ško-
le učit. Snad ale dojde alespoň na
letní kurzy a dílny,“ dodává Katch-
ner.

Dva jsou vzácným úkazem, že
lze prorazit ve světě z „kuchyň-
ským minimem“, stačí jim kytara,
saxofon, dětské pianko, mon-
chichi, klarinet a počítačové smyč-
ky. Mají za sebou 150 vystoupení
po celém světě, pracovali na hud-
bě k divadelním představením. Při-
spěli i na album předělávek Su-
chý&Šlitr For Semafor. „Od nás je
tam doslovně přeložená píseň Vy-
věste fangle, v naší verzi melancho-
lická veselost Tingl Tanglík,“ uvá-
dějí Dva. Jejich hudbu si vybrala
do reklamní kampaně pro němec-
ký trh firma Deutsche Telekom.
Už album Fonók ocenila nadšeně i
kritika, výrazně uspělo v evropské
WMCE, získalo nominaci na cenu

Anděl 2008, objevilo se na čtvrtém
místě nejlepších česko - sloven-
ských desek uplynulé dekády dle
redaktorů Musicserveru.

„Původně jsme chtěli, aby to
bylo nejveselejší album všech dob.
Ale nakonec se to trochu zvrtlo a
pokoutně se tam propašovalo ně-
kolik melancholických momentů.
Teď to jsou spíš takové happy me-
lancholické popsongy,“ uvádějí
Kratochvílovi.

Na Hu se odrazilo loňské turné
na tropickém ostrově Reunion.
„Chtěli jsme, aby většina písní
vznikla zde. Každý den vzít banjo a
nahrát celé album akusticky na dik-
tafon. Nakonec jsme nemohli ban-
jo vzít s sebou do letadla. Většina
písní tedy vznikla v květnu v Pardu-
bicích,“ říkají muzikanti.

Koncert začíná dnes v 19 hodin.
Petr Mareček

HRADEC KRÁLOVÉ (mar) Hradecký
Český chlapecký sbor chystá cyk-
lus koncertů ve svém domovském
městě. Série Královéhradecká za-
stavení bude mít zastávky velmi
zvláštní a také několik hostů.

Zastavení pořádá obecně pro-
spěšná společnost Pueri Auri, kte-
rá je zřizovatelem sboru. Na kon-
certech se prostřídají jednotlivé
skupiny od přípravného oddělení
Zpěváček přes koncertní sbor až
po mužskou složku. „Do prvního
ročníku jsme zařadili pět koncer-
tů, z nichž každý bude něčím uni-
kátní. První zastavení bude 5. břez-
na, kdy se ve zrekonstruovaném
společenském centru Revues usku-

teční Fašank, netradiční koncert s
tradiční masopustní hostinou. K
druhému zastavení, které jsme po-
jmenovali latinským názvem Heb-
domas Santca neboli Svatý týden,
jsme do Kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie pozvali hradeckou Filhar-
monii. Jsme moc rádi, že ředitel
Václav Derner naše pozvání při-
jal,“ říká sbormistr a umělecký ve-
doucí Českého chlapeckého sboru
Jakub Martinec.

Na velikonočním koncertě ve
středu 20. dubna zazní duchovní
skladby Rejchy, Bacha, Dvořáka a
Händela. Hostem bude vynikající
irská sopranistka Catherine Red-
dingová. Ta zároveň s chlapci ab-

solvuje celodenní dílnu zaměře-
nou na pěveckou techniku. „S na-
šimi mladými sopranisty bude
také pracovat na hlasovém rozsa-
hu a bude se věnovat problemati-
ce vysokých tónů,“ dodává sbor-
mistr.

Třetí zastavení pro nejmenší
zpěváky zamíří na královéhradec-
kou Hvězdárnu a má název Hvěz-
dářům o hvězdách. „Ředitel Franti-
šek Hovorka přijal nápad uskuteč-
nit koncert v prostorách hvězdár-
ny velmi pozitivně. Společně nyní
vymýšlíme, jak samotný koncert s
činností hvězdárny propojit. Pís-
ničky tak doplní projekce hvězd a
hvězdných modelů, na závěr pak

čeká všechny účastníky prohlídka
hvězdárny a planetária,“ říká ředi-
tel Pueri Auri Vladimír Kalina.

Série koncertů bude po letních
prázdninách pokračovat Podzim-
ním vinobraním v sále Filharmo-
nie, kam chlapci pozvali folklorní
soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
„Poslední zastávkou cyklu, který
zároveň završí první rok naší exis-
tence, bude prosincový komorní
koncert v Městské hudební síni na-
zvaný Koleda nám nastala. Bude
to těsně po našem návratu z velké-
ho turné po Severní Americe a vá-
nočních koncertech v norimber-
ské Meistersingerhalle,“ říká Marti-
nec.

Krátce
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Karel Plíhal vystoupí
dnes v Rychnově
Jak současného Karla Plíhala „shr-
nout“ do několika vět? Jemná a
hravá poetika, nehumpolácký hu-
mor a famózní kytarové umění.
Od valčíků k blues, od latinskoa-
merických rytmů k swingu – to
vše s typickými zvětšenými a
zmenšenými durovými akordy. A
jeho texty? Jsou krátké, tematicky
rozmanité. Pro děti o zvířatech,
pro dospěláky kouzelně erotické,
občas autobiografické, často od-
vážně sebeironické. Takový bude
písničkář i dnes večer v rychnov-
ském biografu. „Moc se těším na
setkání s vámi. Kromě známěj-
ších písniček, o kterých se domní-
vám, že je rádi uslyšíte, budu hrát
i písničky z připravované desky.
Nových básniček mám taky dost,
tak snad vás nezklamu,“ vzkazuje
Karel Plíhal. (mar)

TRUTNOV

Karel Jerie vystaví
Jurské nebe
Galerie města Trutnova zahájí zít-
ra v 17 hodin výstavu fantaskních
obrazů Karla Jerie nazvanou Jur-
ské nebe. Úvodní slovo pronese
Jiří Grus, výstava potrvá do 26.
března. (mar)

HRADEC KRÁLOVÉ

Povídání V Podkroví
patří Klicperovu divadlu
Tradiční Povídání V Podkroví hra-
deckého Klicperova divadla se ve
čtvrtek v 17 hodin přestěhuje do
konferenčního sálu Studijní a vě-
decké knihovny. Součástí povídá-
ní o divadle bude scénické čtení
malé hry Davida Drábka Chmýří.
Kromě autora, režiséra a umělecké-
ho šéfa Klicperova divadla budou
besedovat ředitel Ladislav Zeman
a dramaturgyně Jana Slouková.
Chmýří budou číst herci Jan Skle-
nář, Pavlína Štorková a Lenka Lou-
balová. (mar)

HRADEC KRÁLOVÉ

Marta Topferová přiveze
album The Other Shore

Marta Topferová se s novou des-
kou The Other Shore (Druhý břeh)
vydává na evropské turné, to se za-
staví 21. března v královéhradecké
Filharmonii jako předzvěst 9. roč-
níku world music festivalu Na jed-
nom břehu. Pro mezinárodně
uznávanou interpretku latinskoa-
merické hudby, která žije v USA, je
to první album vydané v angličti-
ně. „Turné bude výjimečné tím, že
uslyšíme Martu zpívat ve třech ja-
zycích. Angličtině, španělštině i
češtině! Doprovodí ji kytarista Da-
vid Dorůžka, basista Tomáš Liška
a bubeník Martin Novák,“ říká po-
řadatelka festivalu Na jednom bře-
hu Martina Součková. (mar)

Saxofony Koncert Saxofonového a klarinetového kvarteta
Základní umělecké školy Jilemnice ve Vrchlabí.

2xFoto: Jiří Novák, hory200.rajce.net
Sklípkanské klání

Nedávné závody ve sjezdu
na historických lyžích ve Vrchlabí.

Foto: Jiří Novák, hory200.rajce.net

Film, divadlo a hudba
Program dnes
v Hradeckém kraji

Rockový tenor
V Novopackých sklepech hrál Luboš
Pospíšil s kapelou 5P.
Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Beseda Ve Vrchlabí vyprávěl Bohumil Zemánek,
reprezentant v lyžování a orientačním běhu.

Dva na Jazzinci Hradecké duo Dva vystoupilo nedávno v Trutnově před slavnými The Young Gods. Foto: Ondřej Littera, MF DNES

Pop z rádií, jež neexistují
V královéhradeckém Divadle Drak dnes vystoupí mezinárodně uznávané duo Dva s novým albem nazvaným Hu

Chlapecký sbor čeká masopust i hvězdárna

Očima čtenářů


