
Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové vás zve na 

PONDĚLNÍ MATINÉ 
zima/jaro 2023 

Víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a 

Každé první pondělí v měsíci od 10 hodin pořádáme setkání u komentovaných dokumentů s kávou, čajem 

a sušenkami primárně pro seniory, ale i pro další zájemce. Přijďte se k nám dozvědět něco nového, zasmát 

se, popovídat si a občerstvit se! Vstup zdarma.  

9. 1. 2023 – Josef Bláha 

Věděli jste, že se herec Josef Bláha narodil na Slovinsku? Že jeho maminka byla Slovinka a tatínek Čech? 

Že neuměl do 11 let ani slovo česky? Pojďte s námi zavzpomínat na čtyřrukého ředitele čarodějnické školy 

z Dívky na koštěti v novoročním matiné! 

6. 2. 2023 – Zdeněk Štěpánek 

Český herec 1.pol. 20. stol., který pocházel z významného hereckého rodu. Mezi jeho velké role patřil Jan 

Hus nebo Jan Žižka ve stejnojmenných filmech. Přijďte si poslechnout jeho životní příběh i vy! 

6. 3. 2023 – Libuše Šafránková 

Při vyslovení jejího jména se nám vybaví jedno – Popelka. Tato skvělá herečka však ztvárnila spoustu 

dalších rolí jak na divadle, tak ve filmu. Pojďte s námi zavzpomínat na její hereckou kariéru i na celoživotní 

lásku s hercem Josefem Abrhámem. To a mnohem víc na březnovém matiné! 

3. 4. 2023 – Iva Janžurová 

Česká komediální herečka, kterou netřeba příliš představovat! Letos oslaví již 82 let a stále má energie na 

rozdávání! Jak vzpomíná na svůj bohatý život a co na ni říkají dcery Sabina a Theodora? Nenechte si ujít 

dubnové matiné! 

3. 5. 2023 – Vladimír Ráž 

Při vyslovení jména tohoto herce se smutnýma očima se většině lidem vybaví především role krále 

Miroslava v pohádce Pyšná princezna. Představitelku pyšné princezny Alenu Vránovou si vzal i ve 

skutečnosti. Začátky neměli vůbec jednoduché. Zastavte se i vy na květnové matiné! 
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