Pozvánka na mezinárodní dvoudenní konferenci
Hradec Králové Čapkům III. – 26. a 27. 9. 2022
Komité Čapek Hronov pořádá ve dnech 26. a 27. září 2022 dvoudenní mezinárodní
konferenci Hradec Králové Čapkům III. První den sestává ze dvou přednáškových
bloků v sále Zastupitelstva budovy Královéhradeckého kraje a z Čapkoncertu v budově Filharmonie Hradec Králové. Druhý den pak autokarový zájezd po stopách Čapků
pro přihlášené účastníky konference.
Realizace konference je pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina
Červíčka, brig. gen. v. v. a je finančně podpořena dotací Královéhradec-kého kraje.
Program prvního dne obsahují dva plakáty v příloze mailu.
Závazné přihlášky k účasti na konferenci je třeba zasílat na mailovou adresu Komité
Čapek Hronov z.s. :
komitecapekhronov@gmail.com
Pro prvních sto závazně přihlášených účastníků bude při prezenci připravena poukázka na občerstvení během konference a vstupenka na večerní Čapkoncert do
Filharmonie Hradec Králové – obojí bezplatně.
Volná kapacita sálu Filharmonie bude v obvyklém prodeji. Čapkoncert je současně
zařazen v programu Filharmonie Hradec Králové – sezony 2022/2023 – projekt „Hradecký memoriál“ – NEPROMLČENO – moderní historie hudbou, slovem a obrazem.
V té souvislosti bude tamtéž návštěvníkům přístupná výstava „Politické kresby Josefa
Čapka 1933 až 1938“.
Programem druhého dne je autokarový zájezd – pro účastníky konference opět bezplatně - "Po stopách Čapků v Hronově, Malých Svatoňovicích a Úpici".
Požadavek k účasti na zájezdu je v přihlášce nutno výslovně a závazně uvést! Přihlášky
k zájezdu dle pořadí do naplnění kapacity autokaru.
Zvláštní nabídka k ubytování účastníků konference: Hotel Okresní dům, na velmi příhodném místě, pod heslem "Čapek" (do vyčerpání kapacity) získají speciálně výhodně sjednanou cenu:
Cena za jednolůžkový pokoj 1580,- včetně snídaně a městského poplatku.
Cena za dvojlůžkový pokoj 1810,- včetně snídaní a městského poplatku.
> https://www.hotelokresnidum.cz/
V závazné přihlášce uveďte zájem o účast na přednáškách konference / na Čapkoncertu
prvního dne / na zájezdu druhého dne
Platnost přihlášek po jejich potvrzení pořadatelem na adrese odesilatele.

