
SALON 
REPUBLIKY
Královéhradecký magazín 
pro volný čas jaro — podzim 2019

POZNEJTE KRÁSY HRADECKÉ 
ARCHITEKTURY
str. 2–3

V HRADCI KRÁLOVÉ SE BAVÍ 
CELÁ RODINA
str. 4–17

HRADECKO, SPRÁVNÝ CÍL VAŠÍ 
CESTY!
str. 19–20



2 3

Po téměř tříleté rekonstrukci se le-
tos na jaře opět otevřou dveře dře-
věného kostelíku svatého Mikuláše 
v Jiráskových sadech. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout památku 
cennou nejen pro její mobiliář, ale 
i příběh. Příležitost k tomu bude v 
rámci komentovaných prohlídek. 

Milovníci vody, obdivovatelé archi-
tektury a historie a především ti, co 
mají rádi pěkná místa, jistě najdou 
zalíbení v malé vodní elektrárně 
Labe v Hradci Králové, které však 
nikdo neřekne jinak než Hučák. 
Její jméno jí předurčil starý jez, 
přes který přepadala voda, která 
tam líbezně hučela. Historie vodní 
elektrárny Hučák se začala odvíjet 
už od roku 1909, kdy bylo rozhod-
nuto, že město postaví vlastní roz-
vodnou síť, aby byl zaručen rozkvět 
města i do budoucna. Myšlenka to 

Poznejte krásy 
hradecké architektury Kostel sv. Mikuláše se 

otevře veřejnosti

Hučák slaví výročí 110 let 
provozu   

Vydejte se na procházku – s novým propagačním 
materiálem nezabloudíte

Zahrajte si GEOFUN

Čtyři procházkové okruhy městem 
Hradec Králové se již staly klasi-
kou pro milovníky architektury 
objevující na jejich trase jednotlivá 
období historického vývoje města. 
Orientační stojany v terénu jsou 

pravidelně udržovány a aktuali-
zovány a čtyřbarevná kombinace 
(hnědá, stříbrná, červená, černá) 
má své pevné místo v mobiliáři 
města. 
Město ale můžete poznat i z jiné 

perspektivy. V novém propagač-
ním materiálu „Procházky městem 
Hradec Králové“ najdete kromě 
tras procházkových okruhů i map-
ky k procházkám, které v průběhu 
několika posledních let vznikaly 
u příležitosti Dnů evropského dě-
dictví. Zvolte si podle svého gusta, 
zda budete v ulicích města objevo-
vat věže, sledovat vývoj architektu-
ry školních budov, nebo technické 
provedení ciferníků věžních či slu-
nečních hodin. Možná Vás to táhne 
blíže k přírodě, v tom případě se 
vydejte do hradeckých parků, nebo 
podél řek Labe a Orlice, kde cestou 
podejdete mosty různého stáří a 
konstrukčního řešení. 
Letošním novým přírůstkem do 
rodiny procházkových tras je Pro-
cházka po stopách hradeckých lvů. 
Trasa je rozdělená do dvou částí. 
Malá lví stezka vede po historic-
kém centru města a objevíte na ní 

14 lvích symbolů. Velká lví stezka 
prochází moderním centrem a 
pokud budete pozorní, můžete se 
těšit na úlovek až 24 lvů v podobě 
městského nebo státního znaku, lví 
hlavy nebo lví postavy. Rozhlížejte 
se po budovách i uvnitř některých 
památek a třeba se Vám podaří 
najít dosud neobjevený lví symbol. 
Hledat můžete také za pomoci her-
ní aplikace Hradec Králové Trips, 
která Vám lví stezku zpestří zábav-
nými otázkami.  
Brožura „Procházky městem Hra-
dec Králové“ Vás zavede také do 
městských lesů nebo na Nový Hra-
dec Králové, kde se můžete vydat 
po Planetární a Galaktické stezce 
a dalších naučných a pohádkových 
trasách. Nenáročný rovinatý terén 
je vhodný pro pěší i cyklisty.
Brožura je k dispozici v informač-
ních centrech a také na webu.
www.hradeckralove.org

GEOFUN vychází z populárního 
geocachingu. Hry v něm přináší 
unikátní příběhy, jejichž součástí se 
stávají samotní hráči, a poznávání 
je tak pro ně mnohem zábavnější 
a přináší mnoho zážitků. V hradec-
ké geohře hráči zjistí, že není sa-
lon jako salon a vydají se společně 
s Archibaldem poznat významné 
stavby, které dělají Hradec Králové 
Salonem republiky. Je pamatováno 
i na nejmladší hráče, jejichž úkolem 
je v geohře „Hradecká Zlatovláska“ 
pomoci Jiříkovi najít a přivést jeho 
králi princeznu Zlatovlásku. Při dal-
ší pouti si pro hráče Eliška Rejčka 
připravila „šipkovanou“ po hradec-
kém historickém centru. Hráči se 
mohou těšit i na řešení detektivního 
případu, konkrétně vraždy, která se 
udála v Jiráskových sadech.
Díky GEOFUNu je možné v Hradci 
Králové zažít nejslavnější etapový 
závod světa Tour de France, sice ve 
skromnějším provedení, ale za to na 
vlastní kůži, Tour de Hradec Králo-
vé. Další cyklogeohrou provádí le-

gendární kanonýr Jabůrek, který v 
Bitvě na Chlumu 1866 přímo válčil. 
V třetí cyklogeohře Lesem nelesem, 
cestou necestou, jedu za Tebou… 
se hráči projedou podél řeky Orlice 
a budou pomáhat Tomášovi. Pro něj 
si připravila jeho snoubenka něko-
lik zapeklitých úkolů, kdy musí pro-
kázat svůj smysl pro humor a určité 
dovednosti, aby oba věděli, že se k 

Aktuální provozní informace, ter-
míny prohlídek, ale i desítku videí 
mapujících rekonstrukci naleznete 
na webu. Uživatelům sociálních sítí 
doporučujeme sledovat také strán-
ku kostelíku na facebooku. 
fb.me/drevenykostelikhk
www.kostelsvatehomikulase.cz

byla tak geniální, že se podařilo 
našim předkům postavit unikátní 
technické dílo, které ekologicky 
pomocí vody vyrábí elektřinu a 
letos oslaví výročí 110 let provozu. 
Elektrárna nyní prochází komplet-
ní rekonstrukcí a pro návštěvníky 
by se měla znovu otevřít zhruba 
v polovině letošního roku. Přijďte 
nás navštívit do Informačního cen-
tra malé vodní elektrárny, které je 
zaměřené na obnovitelné zdroje.

www.cez.cz/hucak 

Chcete poznat město Hradec 
Králové tak trochu jinak? Turis-
tické informační centrum chys-
tá na letošní sezónu opět velmi 
oblíbené Noční komentované 
prohlídky s překvapením a při-
pravuje rovněž dětmi stále více 
vyhledávané Pohádkové puto-

vání. Těšit se můžete na několik 
okruhů, na řadu zajímavostí a 
na spoustu skřítků, víl a jiných 
bytostí. Pro termíny a více in-
formací sledujte webové stránky 
Turistického informačního cent-
ra, případně Facebook. 
www.ic-hk.cz, www.hkpoint.cz

Co o Hradci nevíte, na putování se dozvíte!

13.–15. září
DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ - PAMÁTKY A 
ZÁBAVA

Dny evropského dědictví ka-
ždoročně otevírají veřejnosti 
brány nejzajímavějších bu-
dov, objektů a architektonic-
kých památek. Letošní téma 
je Procházka po hradeckých 
budovách pro kulturu, aneb 
jeviště, která znamenají 
svět. V rámci doprovodného 
programu budou připraveny 
přednášky a komentované 
prohlídky divadel, kin a kul-
turních sálů včetně zákulisí.
www.hradeckralove.org

sobě skutečně hodí a mohou se bez 
obav vzít.
Princip hry spočívá ve využití chyt-
rých telefonů (smartphones), které 
disponují rozsáhlými technickými 
možnostmi umožňujícími lokaliza-
ci. Díky GPS modulu telefon přesně 
ví, kde se nacházíte, a podle toho re-
aguje, komunikuje a uděluje úkoly.
www.geofun.cz/hradec-kralove
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28. března
GASTRO HRADEC A CHUŤ 
ITÁLIE
Kongresové centrum ALDIS 
GASTRO HRADEC je již 24 let 
mezinárodním svátkem kuchařů, 
cukrářů a všech milovníků 
moderní i tradiční gastronomie. 
14. rokem je udělován titul Mistr 
ČR kuchař a cukrář. Shlédnete 
výstavní exponáty od více jak 200 
soutěžících v mnoha kategoriích. 
Na veletrhu firem si nakoupíte 
a Vaše chuť rozhodne o vítězné 
svíčkové omáčce v soutěži Chuť 
Česka. Atraktivní je výroba 
Carvingu v časovém limitu přímo 
před Vašimi zraky. Opět jsou 
do programu zařazeny soutěže 
pro širokou veřejnost, které 
jsou zadané podle velikonoč-
ních tradic. V letošním roce se 
bude také v rámci akce konat 4. 
ročník festivalu CHUŤ ITÁLIE. 
Akce je především zaměřena na 
věhlasnou italskou gastronomii 
v podobě ochutnávek a prodeje 
italského menu, delikates, vína 
a kávy. 
www.gastrohradec.cz

od 30. března do 26. října
FARMÁŘSKO-
POTRAVINÁŘSKÉ TRHY
Ulice Letců, vedle obchodního 
domu Atrium
Trhy jsou pro všechny, kdo sdílejí 
sympatii pro kvalitní domá-
cí výrobky a pro ty, kteří je v této 
zemi umí vypěstovat a vyrobit.  
Nakoupit můžete kvalitní a čers-
tvé potravinářské výrobky nejen z 
hradeckého regionu.
www.adalbertinum.cz

celoročně 
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS O 
ZDRAVÍ 
Centrum celoživotního vzdělávání, 
Knihovna města Hradec Králové
V letošním roce se můžete těšit 
na cyklus 20 tematicky laděných 
přednášek zaměřených přede-
vším na naše zdraví. Dozvíte se 
jak se správně stravovat, o bylin-
kách v naší stravě, jarním detoxu, 
o českých superpotravinách a 
nebo jak relaxovat podle čínské 
medicíny. www.knihovnahk.cz

11. května
ORLICE FAMILY CUP
Orlice park, Slezské předměstí 
Orlice Family Cup je závod, na 
kterém se pobaví a zasoutěží 
si celá rodina. Pro návštěvníky 
bude zajištěn bohatý doprovodný 
program v podobě tanečních 
vystoupení, dopravního hřiště 
a dalších aktivit. Pro vítěze i 
zúčastněné budou připraveny 
hodnotné ceny.
www.butterfly-aid.cz 

12. května  
DEN RODINY
Jiráskovy sady
Celodenní kulturní, sportovní, ale 
i vzdělávací program pro celou 
rodinu. Zajímavý program bude 
připraven i na dalších atraktiv-
ních místech v Hradci Králové. 
www.hradecko.eu 

17. května
HELICOPTER SHOW 2019
letiště Hradec Králové
Tradiční letecký den Helicopter 
Show slibuje bohatou podívanou 
pro malé i velké. Ukázky vrcholné 
pilotáže mnoha typů vrtulníků i 
letounů včetně letecké akrobacie. 
Letecká, zdravotnická, hasičská 
i policejní technika, praktické 
činnosti záchranářů, spolupráce 
složek IZS při simulovaném 
zásahu, ukázky činností z oblasti 
prevence a první pomoci a mno-
ho dalšího. Chybět nebudou ani 
silné stroje z automobilového svě-
ta, zážitkové lety ve vrtulnících 
nebo soutěže pro nejmenší.
www.helicoptershow.cz

18. května 
OSLAVY 70 LET 
TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY V 
HRADCI KRÁLOVÉ 
areál Terminálu hromadné dopra-
vy u Hlavního nádraží ČD
Součástí oslav bude provoz mi-
mořádné okružní linky číslo 70, 
prohlídka Terminálu hromadné 
dopravy, představeny budou 
všechny typy v současnosti provo-
zovaných vozidel MHD, výstava 
70 let trolejbusů v Hradci Králové 
a další doprovodný program.
www.dpmhk.cz

V Hradci se baví 
celá rodina

Celoročně otevřená památka, z níž 
lze přehlédnout téměř celý Králo-
véhradecký kraj. To je Bílá věž sto-
jící v samém srdci krajského města. 
Kromě klasických denních prohlí-
dek bude i v letošním roce možné 
vystoupat na ochoz a vychutnat si 
svítání, večerní Hradec, nebo být 
doslova pár kroků od toho, když 
zvoníci rozezní zvon Augustin. 
V červnu to navíc bude krásných 
445 let, co byl položen základní 
kámen strážní věže a zvonice - bu-
doucí Bílé věže. V pátek 7. června 
se tak můžete těšit na speciální 
komentovanou prohlídku u příle-
žitosti tohoto významného jubilea. 
www.bilavez.cz/ a fb.me/bilavez.

Přijďte obdivovat krásu mnohdy 
nenápadných bylinek, které jsou 
základem pro vznik důležitých 
léčiv. Seznamte se s tajuplnými 
vědními oblastmi farmacie a rela-
xujte v krásném, klidném prostředí 
obklopeni přírodou. Zahrada léči-
vých rostlin Farmaceutické fakulty 
Univerzity Karlovy je otevřena od 
dubna do konce října a vstup je 
zdarma. Zahrada léčivých rostlin 
se ve dnech 8. – 9. června zapojí do 
Víkendu otevřených zahrad. Další 

významnou akcí je Vzdělávací pro-
gram nejen o léčivých a medonos-
ných rostlinách dne 20. 6. 2019. 
Pro návštěvníky je připraven boha-
tý program o botanice, ukázka vče-
lařství, řezbářství a chovatelství. 
Dále si návštěvníci budou moci 
prohlédnout prostory Farmaceu-
tické fakulty, která letos slaví 50 let 
od svého založení a nahlédnout do 
tajemství vzniku léků. 
www.faf.cuni.cz/Zahrada-lecivych-
rostlin/ 

Do lesa za sportem   
i poznáním
Městské lesy Hradce Králové nabí-
zejí pro návštěvníky mnoho způso-
bů trávení volného času. Sportovci 
si mohou zacvičit pod širým nebem 
v lesní tělocvičně U Pytláka. Využít 
lze více jak 300 km udržovaných 
cest a 16 km cest asfaltových, které 
jsou vhodné i pro in-line bruslení. 
S dětmi se vydejte na Pohádkovou 
nebo Vodnickou stezku plnou pří-
běhů lesních víl, skřítků i draků.  
Stezka siluet ptáků doplněna ma-
ketami lesních zvířat končí na 
Rytířském hradišti, kde si můžete 
výlet zakončit opékáním buřtů.  Za 
taji lesa přijďte na stezku Mrtvé 
dřevo a Funkce lesa. 
www.mestskelesy.cz

Hradecký vláček

Když už vás začnou bolet nohy 
nebo chcete prohlídku města zpes-
třit svým ratolestem, tak se vydejte 
k Muzeu východních Čech, kde se 
nachází zastávka turistického vláč-
ku. Ten vás proveze po několika 
trasách a poznáte tak i vzdálenější 
zákoutí města. Projížďka je dopl-
něna i zajímavým výkladem. V let-
ních měsících je v nabídce i trasa 
do Městských lesů. 
www.dpmhk.cz

Bloudění mezi 
loutkami
Budova Divadla Drak s názvem La-
byrint nabízí návštěvníkům mimo 
jiné stálou expozici - bludiště lou-
tek, které vznikly v dílnách Divadla 
Drak a vystupovaly v jeho slavných 
inscenacích. Součástí expozice 
je i Dračí laboratoř - originální 
multimediální herna s moderní-
mi trenažéry, které návštěvníkům 
umožní vyzkoušet si různé diva-
delní profese. Ve druhém patře La-
byrintu se nachází galerie, kde se 
střídají krátkodobé výstavy, jejichž 

Vzhůru na Bílou věž

Léčivá procházka 
v centru Hradce

úkolem není pouze prezentace vý-
tvarných umělců, ale především 
snaha o rozšíření možností komu-
nikace o umění, ať už s malými, 
mladými či dospělými návštěvníky.
www.draktheatre.cz

Návrat do dětství

Panenkárium je malé rodinné 
muzeum na starém městě, které 
se věnuje panenkám, kočárkům 
a dalším doplňkům. Zahrnuje ex-
ponáty z různých materiálů z let 
1880-1980. Výstava je doplněna 

kočárky, knihami, miniaturním ná-
bytkem, nádobíčkem a hračkami 
pro panenky. Prohlédnout si mů-
žete i miniaturní pokojíčky, nebo 
šatičky pro panenky které je možné 
i zakoupit. Prohlídka je doplněna 
komentářem.
www.panenkarium.cz

Dětská železnice

Parčík u Novákových garáží je pří-
jemnou zelenou plochou na lab-
ském nábřeží. Největší zajímavostí
je zdejší Dětská železnice, která je 
v provozu v letním období a nadch-
ne bezpochyby děti i dospěláky. Na 
sousedním Smetanově nábřeží je 
přístaviště Labských kolesových 
parníčků. 
www.nabreziparomilu.cz

Tradice rodiny Petrof

Továrna Petrof má už více jak 150 
let dlouhou tradici a zvučné jméno 
po celém světě. V muzejní expozici 
můžete obdivovat klavíry, pianina 
i harmonia ať už historická, nebo 
z moderního období. Dozvíte se 
také příběh jedné z nejslavnějších 
českých rodin. Prohlídku muzea je 
možné spojit s předem objednanou 
exkurzí přímo do výroby pian Pet-
rof. www.muzeumpetrof.cz
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SOUTĚŽTE O VOLNÉ VSTUPENKY A VYDEJTE 
SE ZA HVĚZDAMI ! 
Zapojte se do soutěže a vyhrajte dvě volné vstupenky na program do 
Hvězdárny  a  planetária v Hradci Králové.

Jak se nazývají dvě naučné stezky, které vás seznámí s vesmírem a 
začínají u hvězdárny?

Správnou odpověď na soutěžní otázku zasílejte do 31. 10. 2019 na 
email turista@mmhk.cz. 

Ze sauny do Labe

Přírodní sauna a osvěžovna NUUK 
se za dva roky svého působení stala 
vyhledávaným turistickým cílem.  
V  malebné krajině u slepého rame-
ne Labe u Staré Třebše je možné se 
kromě opocení v pravé finské sau-
ně na dřevo a následném ochlaze-
ní přímo v Labi osvěžit i kulturně. 
Téměř každý týden je v maringotce 
nebo přímo na louce před saunou 
kulturní program v podobě kon-
certu k saunování, autorského 
čtení, divadelní performance nebo 
přednášky. 
www.saunanuuk.net 

Adrenalin na 
Stříbrném rybníku
Areál Stříbrného rybníka posky-
tuje svým návštěvníkům nejen 
relaxaci při využívání přírodního 
koupaliště, ale i mnohé sportovní 
a společenské aktivity. V objektu 
se nachází lanové centrum ur-
čené všem věkovým kategoriím 
s různými obtížnostmi překážek. 
V blízkosti areálu je návštěvní-
kům k dispozici půjčovna vodních 
atrakcí. Na poloostrově je umís-
těno hřiště na paintball, nově je 
využívána i půjčovna sportovních 
potřeb, jako např. kol, koloběžek, 
bruslí. Okolo areálu vede hradec-
kými lesy in-line okruh pro cyklisty 
a bruslaře. 
www.stribrny-rybnik.cz

Plnou parou po Labi

Od května do září můžete navštívit 
přístaviště na Smetanově nábře-
ží, odkud vyplouvá zadokolesový 
parník Královna Eliška, vrtulový 
parník Primátor Ulrich, motorová 

Zábava pro celou rodinu
Pro návštěvníky jsou připrave-
ny nejen výukové programy pro 
školy o Zemi a vesmíru, ale také 
hodnotné, interaktivně vedené 
vzdělávací programy pro nejširší 
veřejnost především díky provozu 
digitálního planetária – moderní 
a technologicky vyspělé zařízení, 
jehož špičkový a v České republice 
unikátní projekční systém význam-
ně rozšířil možnosti prezentace 
výsledků vědy a výzkumu. Za příz-
nivých podmínek lze rovněž pozo-

rovat oblohu přístrojovým vybave-
ním hvězdárny.
V letních měsících si připomene-
me výročí prvního přistání lidí na 
Měsíci formou přednášek a výsta-
vy, která nás vrátí o rovných 50 
let zpět až do doby, kdy zazněla 
památná věta, která bude navždy 
zapsána v historii lidské civilizace: 
„Je to jen malý krok pro člověka, 
ale velký skok pro lidstvo“.

 www.astrohk.cz

Vydejte se na Měsíc

Aktivně i s dětmi

24.–26. května
SRAZ HISTORICKÝCH 
ŠKODOVEK 
kemp Stříbrný rybník
Škoda historic fan klub pravi-
delně jednou ročně pořádá sraz, 
na který se v posledních letech 
sjíždí víc než dvě stě  Škodovek s 
páteřovým rámem nejen z Čech, 
ale i zahraničí.
K vidění budou historické Ško-
dovky, se kterými mnozí ještě 
jezdili běžně v provozu, či je mají 
doma jako rodinné klenoty. Sou-
částí akce je tradičně orientační 
jízda s úkoly, díky které budete 
moci spatřit vozy nejen přímo v 
kempu, ale i v pohybu na trase.
 www.skodahistoricfanclub.cz

1. června
DĚTI V MOŘI HUDBY
Filharmonie Hradec Králové
Jak příjemně tonout a přitom 
neutonout v moři hudby? To se 
dozví malí a nejmenší posluchači, 
pokud si na Mezinárodní den dětí 
odskočí na odpolední koncert do 
Filharmonie Hradec Králové. Pla-
vit se budou společně s malými 
námořníky z královéhradeckého 
chlapeckého sboru Boni Pueri, na 
palubě zahraje klavíristka Klára 
Gibišová, která si letos ve svých 
osmi letech stačila zahrát spolu 
s Filharmonií Hradec Králové na 
předávání prestižních cen Classic 
Prague Awards. Společně dětem 
představí známé i méně známé 
skladby Mozarta, Bacha, Händela 
a dalších.
www.fhk.cz

15. června
OPEN SKIES FOR 
HANDICAPPED
Letiště Hradec Králové
Dvanáctý ročník charitativní 
akce, kdy smyslem je umožnit 
našim postiženým spoluo-
bčanům nezapomenutelný 
zážitek z vyhlídkového letu. V 
rámci doprovodného programu 
shlédnete vystoupení různých hu-
debních skupin, ukázky leteckých 
akrobatů, parašutistů, vojenské 
historické i současné techniky, 
cvičení kynologů, jízdy autoškol, 
moto kaskadéra a leteckých 
modelářů. Dopravní podnik 

města Hradce Králové již tradičně 
zapůjčí turistický hradecký vlá-
ček, ve kterém si mohou zájemci 
projet a prohlédnout celé letiště 
a pro nejmenší návštěvníky bude 
připraven skákací hrad.
www.lshk.cz

20.–21. června
HRAJME SI I HLAVOU!
Kampus UHK na Hradecké ulici
Akce pro všechny, kteří si rádi 
hrají, přemýšlejí a bádají nad 
záhadami světa kolem
nás. 12. ročník bude mít motto 
„Od A do Z“. Nebudou chybět 
ohňové pokusy, kapalný dusík, 
suchý led, obří bubliny, optické 
klamy, hvězdářské dalekohledy, 
roboti různých tvarů a velikostí, 
netradiční pokusy s elektřinou i 
magnety a samozřejmě dílničky 
pro nejmenší. 
www.hrajme-si-i-hlavou.cz

15.–30. června 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V 
MEZINÁRODNÍM SOUTĚŽNÍM 
ROZÁRIU
Rozárium Hradec Králové – 
Kukleny
Pokud obdivujete růži, královnu 
květin, její krásu, její charisma, 
bohatost forem květů, palety 
barev a vůní, nebo dokonce 
uvažujete o vysazení růží do vaší 
zahrady a rádi byste se nechali 
inspirovat, pak využijte možnosti 
a zajeďte se podívat do Mezi-
národního soutěžního rozária v 
Hradci Králové. 
www.rosetrial.cz

23.–25. srpna
GRAND PRIX MĚSTA HRADEC 
KRÁLOVÉ V PARKUROVÉM 
SKÁKÁNÍ
Areál Hradeckého jezdeckého 
klubu
Třináctý ročník  jezdeckých 
závodů na kolbišti Hradeckého 
jezdeckého klubu v  Malšovicích. 
Své umění na překážkách o výšce 
90 – 140 cm předvedou jezdci a 
koně z celé ČR a to v kategori-
ích HOBBY a Licence. Pro děti i 
dospělé je na víkend připraven 
doprovodný program.
www.hjk.cz

6.–7. září
SLAVNOSTI KRÁLOVNY 
ELIŠKY
Tradiční historické slavnosti, 
kterými si město připomene 
významnou epochu v dějinách 
královského věnného města, kdy 
si jej za své sídlo zvolila královna 
Eliška Rejčka. Po oba dny budou 
diváky na několika scénách bavit 
středověcí muzikanti, tanečni-
ce, kejklíři a další komedianti. 
Dětská scéna v Žižkových 
sadech nabídne malým i velkým 
divákům nejen netradiční hry 
a klání, ale též mnoho zábavy a 
poučení. Uskuteční se zde mimo 
jiné i ukázky jezdeckého umění 
a sokolnictví. Program zpestří 
vystoupení pouličních divadel a 
ukázky šermířského umění stře-
dověkých rytířů nebo řemeslný 
jarmark. 
www.slavnostikralovnyelisky.cz

říjen
DEN LESNÍ TECHNIKY
Městské lesy 
V říjnu se opět můžete těšit na 
atraktivní podívanou v městských 
lesích. Připraveny budou lesnické 
stroje, nářadí i náčiní, ukázky 
prací a činností v lese, prezentace 
práce s loveckými psy, sokolníky 
i včelaři. Mnoho zajímavého se 
dozvíte od odborníků z nejrůz-
nějších lesnických organizací.
www.mlhk.cz

19. října
II. ROČNÍK HRAČKOVÁNÍ 
FOX Gallery 
Druhý ročník festivalu plného 
hraček se opírá o motto: Život je 
hra. A tak si budeme hrát, nejen 
s hračkami. Program naplní 
workshopy, umělecké dílny a 
setkání s autory hraček. 
www.foxgallery.cz

jejíž součástí je rovněž doprovod-
ný kulturní a zábavný program, 
kočárový dožínkový průvod, 
ukázky hospodářských zvířat a 
prodej regionálních výrobků a 
produktů. Součástí programu je 
i národní nesoutěžní přehlídka 
mažoretkových skupin.
www.dozinky.cz

27. září
NOC VĚDCŮ NA UHK 
univerzitní kampus na Soutoku 
Univerzita Hradec Králové
Univerzita opět otevře své dveře 
veřejnosti, a to za účelem tradiční 
a hojně navštěvované Noci vědců. 
V roce 2019 je pak tématem vě-
deckého festivalu Šetrně k plane-
tě. Program Noci vědců na UHK 
je vhodný pro milovníky vědy ve 
všech věkových kategoriích. 
www.uhk.cz

28. září 
HRADECKÝ KOŠTÝŘ
Nádvoří městské hudební síně, 
severní terasy a Žižkovy sady
V Den české státnosti a na svátek 
svatého Václava zpestří hradecký 
podzim oblíbená akce Slavnosti 
vína a burčáku. Připraven bude 
hudební doprovod i zábava pro 
děti. www.adalbertinum.cz

7. září
KRÁLOVÉHRADECKÁ 
VETERÁN RALLYE 
Masarykovo náměstí
Tradiční vyjížďka historických 
automobilů a motocyklů se 
slavnou tradicí výroby v tehdej-
ším Československu, ale i světové 
produkce. K vidění budou značky 
Aero, Praga, Tatra, Škoda, Wikov, 
Walter, Zbrojovka a další výroby 
nově zrenovované i dochované v 
původním stavu. 
ww.vcchk.cz

13.–14. září
DEN PROPAGACE 
ZEMĚDĚLSTVÍ - 
KRÁLOVÉHRADECKÉ 
KRAJSKÉ DOŽÍNKY
Prostranství u koupaliště  Flošna a 
Všesportovního stadionu
Dny propagace zemědělství a 
potravinářství je tradiční akce, 

loď Smiřice, nebo Pirátská pla-
chetnice, oblíbená hlavně mezi 
dětmi. Po dvaceti letech se na 
Labe vrátil i zrenovovaný parníček 
Hradec. Přibližně padesátiminu-
tové plavby po Labi vás zavezou 
do romantických zákoutí, kde se 
vám naskytne originální pohled 

na architekturu města a zpříjemní 
vám letní den. Pronajmout si mů-
žete i celou loď a to i mimo provoz-
ní dobu. K soukromé projížďce si 
můžete půjčit čtyřmístnou lodičku, 
či menší motorovou loď pro šest 
osob. 
www.paroplavbahk.cz

Hlavní předností indoor parku TO-
BOGA Tongo je možnost aktivního 
trávení volného času dětí a rodičů 
za každého počasí. Rodiče v tomto 
zábavním parku nejsou odkázáni 
do role pasivního doprovodu, ale 
můžou se účastnit mnoha aktivit. 
S dětmi se mohou vyřádit na tobo-
gánech, trampolínách, skákacích 
hradech, horolezecké stěně, šplhací 
sopce, v pavoučí věži či na obrov-
ské nafukovací rybě Nemo. Pobavit 
se můžete i na tematicky laděných 
programech po celý rok.
17. 3. Sv. Patrik , 20. 4. Velikonoce, 
1. 5. Čarodějnice, 12. 5. Den Rodi-
ny, 1. 6. Den dětí, 31. 8. Rozlouče-
ní s prázdninami, 28. 9. Svátek sv. 
Václava, 28. 10. Republika slaví 101
www.tongohradec.cz
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Hradec žije 
sportem

Ráj cyklistů na Hradecku
Hradec Králové se po právu nazý-
vá město cyklistů. Dokazují to jak 
cyklostezky v městských lesích, tak 
i cyklistická opatření ve městě a 
unikátní parkovací věže pro kola. 
Pro komfort cyklistů jsou ve městě 
i okolí služby s certifikací Cyklisté 
vítáni. Královéhradecké městské 
lesy jsou protkány turistickými 
trasami, cyklotrasami, in-line stez-
kami, naučnými stezkami, navíc 
pro děti je připravena Pohádková a 
Vodnická stezka. Ojedinělými jsou 
také Planetární a Galaktická stez-
ka, které vás seznámí i s vesmírem. 
Cyklisté, bruslaři i pěší, kteří využi-
jí 10 km okruh vedoucí městskými 
lesy z Malšovic kolem Stříbrného 
rybníka si mohou zpestřit výlet 
návštěvou areálu Stříbrný rybník a 
využít nabízené aktivity pro volný 
čas, např. koupání, vodní atrak-

Město Hradec Králové je domovem 
mnoha významných sportovních 
klubů. Kromě hokejistů a fotbalistů 
zmiňme také basketbalisty, judisty, 
střelce, cyklisty a další. Tyto kluby 
reprezentují město na národní i 
mezinárodní úrovni. Na území 
města se nachází mnoho míst, kde 
je možné se oddávat nejrůznějším 
sportům. Ať už to je krásné prostře-
dí městských lesů, které jsou pří-
větivé pro běžce, in-line bruslaře, 
cyklisty, jezdce na koních, běžkaře 
či pro pěší procházky nebo Kou-
paliště Flošna pro letní a wellness 
vyžití, městské lázně s celoročním 
provozem, golfová i minigolfová 
hřiště, střelnice, lezecké stěny a la-
nová centra, skatepark či možnost 
vyzkoušet paddlboarding na Labi 
a Orlici. Nezáleží na tom, kolik 
je vám let a jakou máte fyzickou 
kondici, v Hradci Králové si najde 
sportovní vyžití každý. 
Nabídku sportů můžete vyzkou-
šet 8. září na Festivalu sportu!
www.hradeckralove.org

ce, půjčovnu lodiček, šlapadel, 
lanový park, paintball, zapůjčení 
kolečkových bruslí nebo elektro-
kol. K častým cyklistickým cílům 
v okolí patří bezesporu památník 
bitvy 1866 na Chlumu, Šrámkův 
statek v Pileticích, Archeopark ve 
Všestarech s archeocyklotrasou 
nebo 26 km dlouhá cyklostezka 
podél Labe vedoucí k baroknímu 
hospitalu Kuks. Chcete-li navštívit 
nejkrásnější místa v Hradci Králové 
a poznat trochu z jeho historie, vy-
dejte se po některém ze 4 procház-
kových okruhů, tři z nich si můžete 
projet i na kole.
Rovinatý terén Hradecka je ideál-
ním místem pro cyklistiku v růz-
ných jejích podobách a pro všech-
ny věkové generace.
www.cyklohradec.cz

Inspirace pro milovníky výtvarného umění

VÝBĚR Z HRADECKÝCH 
GALERIÍ

20. března - 16. dubna
RADEK PETŘÍČEK, OBRAZY A 
KRESBY 
Galerie Na Hradě 

od 24. března
VÝSTAVA MALÍŘE A GRAFIKA 
PETRA ŠPAČKA
Galerie Labyrint

2. - 29. dubna
DROLENÍ DAVID MACHÁČEK
Galerie Suterén, Infocentrum 
Hradec Králové

do 13. dubna
KAMIL LHOTÁK GRAFIKA, 
KRESBY
Galerie Koruna

17. dubna - 14. května
BOŘIVOJ BOROVSKÝ, 
OBRAZY A KRESBY
Galerie Na Hradě

do 5. května
PŘEDNÍ ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI 
FOX Gallery

do 12. května 
PODOBY ČESKÉ MODERNY
GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA, 
Galerie moderního umění

23. května -21. června 
ČESKÉ SKLO 21. STOLETÍ 
FOX Gallery

do 26. května 
TRANSFORMER MILAN 
LANGER
Galerie moderního umění

do 26. května 
ART DIVISION TEAM 
VICTORY NOX 
Galerie moderního umění

1.- 30. května
KRAJINA ORLICKA
Galerie Suterén, Infocentrum 
Hradec Králové 
Dětská výtvarná škola Marty 
Pohnerové

17. dubna – 8. června
USMÍVÁNÍ OBRAZY, 
GRAFIKA 
Galerie Koruna
Adolf Born, Pavel Hubáček, Jiří 
Slíva, Pavel Matuška, Milan 
Hencl a další

pol. května 
VÝSTAVU OBRAZŮ 
KRÁLOVÉHRADECKÉ 
MALÍŘKY LENKY 
HYPIUSOVÉ
Galerie Labyrint

15. května - 17. června
ZDENĚK ŠPLÍCHAL, 

ANTONÍN KANTA, OBRAZY, 
FOTOGRAFIE
Galerie Na Hradě

červen
CZECH PRESS PHOTO
Galerie U Přívozu, studijní a vědec-
ká knihovna

14. června - 22. září 
LUBOMÍR TYPLT - JIŘÍ 
NAČERADSKÝ
Galerie moderního umění

21. června - 22. září 
ODKAZ BISKUPA JOSEFA 
DOUBRAVY 
Galerie moderního umění

1.-30. června
ATMOSFÉRA DIVADELNÍHO 
FESTIVALU
Galerie Suterén, Infocentrum 
Hradec Králové

12. června – 31. srpna
LETNÍ KOLEKCE ČESKÝCH 
AUTORŮ OBRAZY, KRESBY, 
GRAFIKA, PLASTIKY 
Galerie Koruna
Svobodová, J. Kristen, Toyen, Fr. 
Tichý, Fr. Kupka, K. Lhoták ....

3. - 29. září
DÁL PO CESTĚ, ONDŘEJ 
LITTERA
Galerie Suterén, Infocentrum 
Hradec Králové

4. září - 7. října
JIŘÍ VAVŘINA, OBRAZY
Galerie Na Hradě

4. září – 12. října
JIŘÍ ANDERLE OBRAZY, 
GRAFIKA 
Galerie Koruna

2. - 30. října
OBRAZY PLNÉ MOŘE, 
GABRIEL ALEX  
Galerie Suterén, Infocentrum 
Hradec Králové

Obklopte se 
designem!
FOX Gallery obohacuje králové-
hradeckou společenskou a kultur-
ní scénu o netradiční koncept ga-
lerie. V prostorách budovy Galerie 
moderního umění na Velkém ná-
městí objevíte design shop, výstav-
ní prostory, kde probíhají  autorské 
výstavy, komorní akce i worksho-
py. Dvě patra propojená původní-
mi točitými schody ukrývají ručně 
šitou autorskou módu, obrazy, 
objekty, výrobky ze skla,  z porce-
lánu i ze dřeva, knihy, designové 
hračky. FOX GALLERY se zaměřuje 
na prezentaci českých autorů i stu-
dentů z uměleckých škol. Propoju-
je moderní a užité umění,  floristi-
ku a design. FOX se dále angažuje 
ve vzdělávání dětí a dospělých ve 
vizuální kultuře a ukazuje design 
jako běžnou součást život.
www.foxgallery.cz

Východočeský 
výtvarný salon 
Hradec Králové 
Unie výtvarných umělců ve spolu-
práci s Lékařskou fakultou se jako 
každý rok představí reprezenta-
tivním výběrem děl svých členů ve 
dvou sálech Galerie Na Hradě. Od 
20. června do 1. září zde budou 
k vidění četné obory výtvarného 
umění (malba, grafika, sochařství, 

keramika, fotografie, textilní tvor-
ba, kreslený humor), proto mohou 
návštěvníci očekávat rozmanitou 
přehlídku tvorby vytvořené v po-
sledním období. Současně bývá 
přizván význačný umělec mimo 
náš region. Výstava je součástí 
doprovodného programu Divadla 
evropských regionů a je zakončena 
dernisáží s koncertem.

www.uvuhk.cz

Den otevřených 
ateliérů
7. ročník výtvarného projektu Den 
otevřených ateliérů se uskuteční 
v sobotu 15.-16. června, kdy  ve-
řejnost bude moci nahlédnout do 
ateliérů a dílen výtvarníků a řeme-
slníků - malířů, fotografů, sochařů, 
řezbářů, keramiků a dalších uměl-
ců Královéhradeckého kraje.  
www.impulshk.cz

Galerie moderního umění, 
Galerie Vladimíra Preclíka
www.galeriehk.cz

Galerie Suterén, 
Infocentrum Hradec Králové
www.hkinfo.cz

Galerie Koruna
www.galeriekoruna.cz

Galerie Artičok
www.articok.cz/galerie

Galerie Fox
www.foxgallery.cz

Galerie Na Hradě
www.uvuhk.cz

Galerie Labyrint
www.facebook.com/atelierlabyrint

Galerie U Přívozu,                       
studijní a vědecká knihovna
www.svkhk.cz

Labská stezka - TOP 
evropská dálková 
cyklomagistrála
Víte, že nejkrásnější pohled na svět 
je z koňského hřbetu nebo ze sedla 
jízdního kola? Tu druhou možnost 
si můžete užít třeba na Labské 
stezce v Hradci Králové a okolí, 
kde na Vás čeká mj. nově zbudo-
vaný úsek Hradec Králové - Vysoká 
n. L. Během Vašeho pohodového 
cyklovýletu můžete navštívit třeba 
zámeckou kapli Zjevení páně ve 
Smiřicích, pevnostní areál Josefov 
a chrám sv. Mikuláše v Jaroměři, 
zrekonstruovaný areál Hospita-
lu Kuks nebo ještě o kousek dál 
kompletně opravený Barokní areál 
Žireč s bylinkovou zahradou a ex-
pozicí cyklistiky. 
Dobrodružnější povahy a milovníci 

dálav jistě ocení, že Labská stezka 
je především TOP evropskou dál-
kovou cyklotrasou. Vede od prame-
ne Labe v Krkonoších až k Severní-
mu moři u německého Cuxhavenu 
v délce 1.300 km. Díky atraktivní-
mu prostředí a jedinečnému spoje-
ní historie, architektury a přírody 
patří jednoznačně k nejkrásnějším 
a nejoblíbenějším říčním stezkám 
v Evropě. Povrch Labské stezky je 
většinou snadno sjízdný a asfal-
tový, v posledních letech se i v její 
české části výrazně zvýšil podíl 
dokončených úseků v bezpečném 
režimu cyklostezky. S rovinatým 
profilem, bohatou nabídkou atrak-
cí a zázemím kvalitních služeb s 
certifikací Cyklisté vítáni je stezka 
velmi vhodná pro uživatele všech 
kategorií včetně seniorů a rodin s 
dětmi. 
www.labska-stezka.cz
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Sledujte aktuální kalendář 
na www.hkinfo.cz.

 

Mistrovství světa karate SKIF se 
koná jednou za tři roky a účastní 
se ho na 1200 závodníků z více než 
50 států všech kontinentů. Součás-
tí světového šampionátu jsou tech-
nické semináře, školení rozhodčích 
či veřejnosti přístupné zkoušky 
na černé pásy pod vedením nej-
významnějších japonských mistrů 
karate. Samotné soutěže o tituly 
mistrů světa ve všech věkových ka-
tegoriích budou probíhat ve dnech 
19.-21.7.2019 v královéhradecké 

30. března 
KŘÍŽOVÁ DESÍTKA
Městské lesy
7. ročník velmi oblíbeného běhu, 
jehož start je u Lesního hřbitova 
a vede Hradeckými lesy. Trasa 
je navržena tak, aby běžci měli 
mezi sebou neustálý kontakt. 
Součástí závodu bude i trasa na 
5 km a dětské závody. 
www.sportvisio.cz

31. března
GLADIATOR RACE RUN 
Kampus Univerzity Hradec Králo-
vé, centrum města
První překážkový závod GLA-
DIATOR RACE, který povede 
městem! Ve spolupráci s Univer-
zitou Hradec Králové, z jehož 
kampusu se bude startovat, je 
připravena trasa v okolí řeky 
Orlice a do cesty závodníkům 
se postaví cca 25 překážek! 
Nebudou chybět ani tratě pro 
děti, kategorie FAMILY a FUN 
pro všechny, kteří se chtějí bavit 
a čas pro ně není priorita. 
www.gladiatorrace.cz

13. dubna 
NOVA CUP 2019
Všesportovní stadion
Nova Cup Hradec Králové 
odstartuje letošní cyklistickou 
sezónu v Hradci Králové. Start 
závodu se uskuteční na Malém 
náměstí, odkud se účastníci 
vydají do hradeckých lesů. Na 
výběr je ze tří tras 25, 60 a 90 
km. Cíl závodu se odehraje u 
Všesportovního stadionu. Na 
své si přijdou i děti, pro něž jsou 
připraveny dětské závody.
www.novacup.cz

27. dubna
NN NIGHT RUN HRADEC 
KRÁLOVÉ 
Velké náměstí, Hradec Králové
Běžecký závod na 10 km a na 5 
km, který se uskuteční v centru 
Hradce Králové a v jeho okolí. 
Trasa bude vedena jak centrem, 
tak podél Labe. Nebudou chybět 
dětské závody INNOGY KIDS 
CUP ani nezávodní SBERBANK 
FAMILY RUN.
www.night-run.cz

10.–12. května
MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY MAŽORETEK 
2019
Zimní stadion ČPP aréna v Hradci 
Králové
Nejlepší mažoretky z celé České 
republiky si poměří své síly 
během třídenního maratonu. 
Nejlepší z nich dále postoupí 
na Mistrovství Evropy 2019 do 
Chorvatska. V odvětví pom-pom 
se představí domácí nejpočet-
nější klub mažoretek  A-TEAM 
Hradec Králové.  
www.mazoretkyhradec.cz

17.–18. května
GLADIATOR RACE 
CHALLENGE
prostranství před OC Futurum
Velmi zajímavé pojetí překážko-
vého závodu před Obchodním 
centrem FUTURUM v Hradci 
Králové. Skikrosový model 
závodu, kdy se na startovní čáru 
staví 4 závodníci a 2 nejrychlejší 
postoupí do dalšího kola a k 
tomu i dětské závody! Atraktivní 
podívaná pro celou rodinu!
www.gladiatorrace.cz

19. května 
BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA
Nový Hradec Králové kolem ryb-
níku Biřička 
Svým během si účastníci připo-
menou válečné veterány a všech-
ny hrdiny 20. století, výtěžek ze 
startovného půjde na natáčení 
pamětníků ve studiu na pobočce 
Paměti národa Východní Čechy 
v Hradci Králové. Doprovodný 
kulturní program. 
www.behpropametnaroda.cz

25. května
HRADECKÝ KOLOBĚH
rybník Biřička
Hradecký koloběh je netradič-
ním závodem v běhu pro smíše-
né dvojice. 19 km a jedno kolo, 
které si dvojice mohou během 
závodu libovolně střídat. Start 
i cíl je v malebném prostoru Bi-
řičky na Novém Hradci Králové. 
Letos proběhne již 8. ročník této 
oblíbené akce.
www.sportvisio.cz

25. května
DEN BAV SE GOLFEM V 
HRADCI KRÁLOVÉ
Park Golf
Přijďte s celou rodinou objevit 
sport, který máte v Hradci na 
dosah. Prožijte den plný soutěží. 
Dostanete se k nám autem, 
pěšky, na kole, nebo s MHD na 
trase autobusu č. 16. DEN Bav se 
golfem je otevřen široké veřej-
nosti, zkrátka všem. 
www.parkgolf.cz

2. června
BIKERO CYKLOMARATON 
HRADEC KRÁLOVÉ 2019
Všesportovní stadion Malšovice 
Hradec Králové
Tradiční cyklo maraton v okolí 
města na tratích 60 km a 30 km, 
které vedou většinou po širokých 
lesních cestách s převýšením 
přijatelných 600 metrů. Pro 
všechny kategorie dětí nebudou 
chybět dětské závody Kids Cup 
MTB. www.cyklomaratontour.cz

taneční stage s profi ozvučením a 
vizualizací. www.t-bass.cz

28. září
MITAS GOČÁROVY SCHODY
Velké náměstí
Pátý ročník divácky atraktivního 
závodu se uskuteční v centru 
města Hradec Králové. Po vzoru 
světových akcí představuje tento 
závod unikátní exhibici ve sjezdu 
ze schodů a zároveň nabízí 
bohatý doprovodný program. 
Součástí akce jsou dětské závody 
a večerní běh.
www.novacup.cz

6. října
HRADECKÝ MARATON A 
PŮLMARATON
Start Malé náměstí, Městské lesy
Závod v běhu na 21 a 42 km se 
startem a cílem v historickém 
centru města. Jedná se o oficiálně 
certifikované trati půlmaratonu a 
maratonu Českým atletickým sva-
zem. Součástí celé akce je i velmi 
pestrý doprovodný program v 
prostorách Malého náměstí i 
Žižkových sadů - sportovní den 
pro celou rodinu.
www.sportvisio.cz.

8. září
MĚSTO NA KOLECH 
start a cíl u plaveckého bazénu
Cyklistická vyjížďka městem 
Hradec Králové po vyznačené a 
bezpečné trase, spojená s kultur-
ním a sportovním programem 
a vyhlášená skvělou přátelskou 
atmosférou všech vyznavačů 
cyklistiky. Této akce se mohou 
zúčastnit všichni od nejmenších 
dětí na odrážedlech až po seniory 
na cyklistických veteránech.
www.caspv.cz

21. září
STREETMANIA 2019
na střeše OC Futurum 
Streetmania je jeden z největších 
projektů taneční skupiny T-BASS 
s mnohaletou tradicí. Jedná se 
o divácky velmi populární, atrak-
tivní taneční show, kde skupina 
prezentuje všechny své taneční 
složky a jejich aktuální práce. 
Devizou akce je profesionální 

3. srpna
SAHARA RACE
Písník Marokánka
Start a cíl závodu proběhne v 
písníku Marokánka, který je 
součástí Městských lesů Hradec 
Králové. Na pestrém okruhu 
čekají výběhy písečných dun, 
přírodní terén v přilehlých lesích 
a ochlazení v místním potoku. 
www.novacup.cz

8. září
FESTIVAL SPORTU 2019
Jiráskovy sady
Mezi Hradečany oblíbený projekt 
Festival sportu, dříve Nábřeží 
sportu, vám již poosmé nabídne 
možnost na jednom místě nejen 
zhlédnout, ale také vyzkoušet 
na 50 druhů známých i méně 
známých sportovních odvětví. 
Sporty si můžete užít za odborné 
asistence zástupců organizací, 
které provozují svoji celoroční 
sportovní činnost na území 
města Hradec Králové. Součástí 
festivalu v Jiráskových sadech 
bude i v letošním roce hra, jejímž 
smyslem je nasbírat do hrací 
karty razítka za vyzkoušené 
sportovní disciplíny a získat od 
pořadatele akce drobné propa-
gační předměty města Hradec 
Králové.
www.hradeckralove.org

Koupaliště, wellness 
studio a squash 
Flošna

Koupaliště Flošna nabízí návštěvní-
kům 50m plavecký bazén, relaxační 
bazén s divokou řekou a s masáž-
ními lehátky, dětský bazén se sklu-
zavkami a dva tobogány, které ob-
téká líná řeka. Voda v bazénech je 
vyhřívána v hlavní sezóně na 26 °C. 
Jedním z velkých lákadel je adre-
nalinová skluzavka „Jump“ i aqua 
aerobik v relaxačním bazénu.
Najdete zde i sportovní vyžití mimo 

Aquacentrum a 
plavecký bazén na 
Eliščině nábřeží

Plavecký areál na Eliščině nábře-
ží nabízí relaxaci i aktivní vyžití. 
Hlavní atrakcí aquacentra je 30m 
bazén s vlnobitím. Toto vlnobití 
bylo sestrojeno již v roce 1933 a 
díky unikátnímu mechanismu na 
tvorbu vln je zároveň funkční tech-
nickou památkou. Okolo hlavního 
bazénu pak naleznete několik víři-
vých relaxačních bazénků, dětský 
koutek se skluzavkou a skákacím 
hradem a také 82 m dlouhý tobo-
gán se světelnými efekty. Sauna 
a SPA zóna nabízí parní komoru a 
finskou saunu, u které naleznete i 

Hradec hostí mistrovství 
světa v karate

Sportovní radovánky 
ve vodě i na souši

Lesní tělocvična

ČPP Aréně. Pro návštěvníky turna-
je bude připraven také doprovodný 
program v prostorách ČPP arény, 
zaměřený na představení japon-
ských bojových umění a japonské 
kultury včetně ukázky zbraní, sklá-
dání origami či workshopy kaligra-
fie. Světový šampionát karate SKIF 
se historicky poprvé koná v České 
republice, a to 2 roky po úspěšném 
uspořádání Mistrovství Evropy 
2017 v Hradci Králové. 
www.skif2019.com

Sportovci všech věkových kategorií 
si mohou zacvičit v Lesní tělocvič-
ně na čerstvém vzduchu ve stínu 
dubů. Čeká na Vás šest cvičebních 
prvků, u kterých naleznete i návod 
na cvičení a zobrazení posilova-
ných skupin svalstva. Zájemci si 
můžou zacvičit na klasických že-
břinách, bradlech, kruzích a lavi-

cích. Na dalším z prvků je možné 
vyzkoušet třeba ručkování, stabili-
tu a sílu odrazu. Každý si tak může 
vytvořit vlastní tréninkový okruh 
pro zlepšení kondice. Lesní tělo-
cvičnu naleznete naproti cykloza-
stávce U Pytláka na trase asfaltové-
ho okruhu.
 www.mestske-lesy.cz

bazény ve formě dvou kurtů plá-
žového volejbalu, stolního tenisu 
a dětského hřiště. Celoročně má 
otevřeno i Squash Flošna se čtyřmi 
kurty s výborným osvětlením.
Venkovní koupaliště je otevřeno 
od května do září (dle počasí). Ve 
Wellness studiu Flošna posílíte své 
zdraví, odbouráte stres a zrelaxu-
jete např. ve finské, bylinkové a bio 
sauně, v parní kabině solné nebo 
aroma. Využít můžete také whir-
lpool, krytý 13m bazén, masáže 
nebo turbosolárium. 
www.snhk.cz

15.-21.7.2019
Mistrovství světa karate SKIF 2019
sportovní hala Třebeš, ČPP Aréna

další atrakce - vanu NeoQi, ledovou 
studnu a vodopád na skle. Jestliže 
vám z vodních radovánek vyhlád-
ne, můžete se přímo v bazénové 
hale občerstvit v baru u vody nebo 
bistru nad vodou. V určené dny je 
zde možné si zacvičit aqua aerobic 
nebo seniorská cvičení, v zimě pak 
pořádáme i romantické relaxační 
večery s ukázkami masáží. Skrz 
spojovací chodbu můžete projít do 
sousední budovy, kde naleznete 
50m plavecký bazén a menší dět-
ský bazén s podvodními sopkami. V 
letní sezóně se pak součástí areálu 
stává i venkovní Slunná loučka s ne-
přeberným množstvím her a aktivit 
pro děti i dospělé. Součástí areálu je 
pak i ubytovací zařízení s kapacitou 
22 lůžek. www.snhk.cz
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Hradec Králové se může pochlubit 
bohatým kulturním životem. Sídlí 
zde Klicperovo divadlo, Divadlo 
Drak, Filharmonie Hradec Králo-
vé, Hradecká kulturní a vzdělávací 
společnost, Kongresové centrum 
Aldis, Galerie moderního umění, 
Letní kino Širák a mnoho dalších 
menších organizací, které přináší 
na pole kultury zajímavé projekty 
a akce.

Premiéry v Klicperově 
divadle
Na jubilejní 25. ročník mezinárod-
ního festivalu Divadlo evropských 
regionů se mohou těšit návštěvní-
ci opět poslední červnový týden, 
jehož je Klicperovo divadlo spolu-
pořadatelem. Ještě před vyvrcho-

lením divadelní sezony Klicperovo 
divadlo připravilo na 18. května na 
hlavní scénu premiéru inscenace 
Ericha Maria Remarqua TŘI KAMA-
RÁDI. Druhou premiérou je mysti-
fikační komedie MALÝ ŘÍJEN, ve 
které autor nezapřel svou inspiraci 
tvorbou Járy Cimrmana, napsal 
Ladislav Smoljak a v režii  Šimona 
Cabana bude uvedena 1. června. 
www.klicperovodivadlo.cz

Divadlo Drak 
vstoupilo do své 
šedesáté první 
sezóny
Divadlo Drak vstoupilo do své še-
desáté první sezóny dvěma novými 
tituly pro předškolní děti. 

V únoru proběhla premiéra autor-
ské inscenace Dominiky Špalkové a 
kol. „A na noze pevnina“. Pohybově 
výtvarná inscenace o nezdolné tou-
ze tančit a hýbat se je zároveň sólo-
vou příležitostí pro nejmladší člen-
ku souboru Divadla Drak, herečku 
a tanečnici Jazmínu Piktorovou, 
autorkou scénografie je Jana Bačo-
vá Kroftová a o hudební složku in-
scenace se postarala skupina DVA. 
Březen pak patřil pohádce „O zlaté 
rybce“, inscenaci scénografa Kami-
la Bělohlávka, který se hradecké-
mu publiku představil poprvé i v 
roli režiséra a dramaturgii Tomáše 
Jarkovského. Inscenace vznikla na 
motivy klasického pohádkového 
příběhu o rybce, která výměnou za 
svobodu dokáže plnit přání, a poše-
tilosti těch, kteří neví, co by si tak 
ještě mohli přát. 

Funkcionalistický komplex Sboru 
kněze Ambrože Církve českoslo-
venské husitské  byl postaven v 
roce 1926-1929 podle návrhu ar-
chitekta Josefa Gočára. Skládá se 
z kostela s věží, kolumbária, fary 
a diecézní budovy. Dominujícím 
prvkem celého areálu sboru kněze 
Ambrože je 30 m vysoká hranolo-
vá věž, která slouží jako zvonice. 
V současné době probíhá ve sboru 
projekt královéhradecké koncertní 
zvonohry, jehož cílem je odlít 50 
nových zvonů a umístit je do patra 
věže. 
www.ccshhk.cz

Návštěvníci Muzea Labyrint mohou 
do 31. 8. 2019 zhlédnout výstavu 
české výtvarnice a autorky knih pro 
děti Daisy Mrázkové. Každou neděli 
jsou pak pro rodiče s dětmi v Laby-
rintu připraveny pravidelné „Neděl-
ní ateliéry“ – tématické dílny pro 
veřejnost vedené divadelními lek-
tory. Bližší informace o aktuálním 
programu Divadla Drak i Labyrintu 
najdete na webových stránkách.
www.draktheatre.cz

V Hradci 
to žije

28. března
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
Adalbertinum
Vladimír Mišík je jednou z 
nejvýraznějších osobností 
české populární hudby již od 
60. let 20. století. Svou tvorbou 
ovlivnil celou řadu umělců ať 
už z hudebního, výtvarného či 
literárního prostředí. Muzikanti 
pod značkou ETC… však začali 
vystupovat v roce 1974. Vladimír 
Mišík s kapelou ETC přes mnohé 
personální změny a dvouletý 
zákaz činnosti v 80. letech kon-
certuje dodnes. 
www.adalbertinum.cz

24. dubna
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO 
MELODY MAKERS 
Filharmonie Hradec Králové
George Gershwin a Jaroslav 
Ježek – dva velcí skladatelé, dva 
obdobné osudy. Hitmakeři, kteří 
zásadně ovlivnili vývoj popmusic 
20. století a zároveň chytře a 
invenčně propašovali jazz do 
hudby klasické.
Koncert nabitý nesmrtelnými 
evergreeny, korunuje unikání a 
swingující provedení slavné Ger-
shwinovy Rapsodie v modrém 
v původním aranžmá pro klavír 
a jazzový orchestr. Zážitek, který 
vám vyjazzuje mozek až do 
euforického bezvědomí!
www.adalbertinum.cz

29. dubna
MADAMME DE PARIS – ART 
FOR CHARITY
Filharmonie Hradec Králové
Neopakovatelnou vůni hudební 

města – v Hradci Králové v Tom-
kově ulici, spoluúčast ostatních 
subjektů zde sídlících. 
www.zazitmestojinak.cz

24. září
JEDINEČNÝ BACH A ČTYŘI 
KLAVÍRY, DUO PETROF & 
DUO EGIA
PETROF Gallery
Staňte se součástí jedné z nejvý-
znamnějších událostí PETROF 
Gallery, která byla světu předve-
dena naposledy před deseti lety, 
a to v brněnské konzervatoři. 
Stěny PETROF Gallery tento-
krát rozezní hned čtyři klavíry 
najednou, na kterých své umění 
předvedou dvě velice známá 
dua – Duo PETROF a Duo EGIA. 
Každé duo se nejprve předvede 
samostatně, následně dámy 
předvedou skladby pro tři klaví-
ry a na závěr večera zazní čtyři 
klavíry najednou.
www.petrofgallery.cz

26.–27. říjen
HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 
- WDSF INTERNATIONAL 
OPEN
Kongresové centrum Aldis
Mezinárodní taneční soutěž 
HRADEC KRÁLOVÉ OPEN je jed-
na z nejstarších soutěží v Evropě, 
která je pořádána pro páry z 
celého světa v kategorii děti, ju-
nioři, mládež, dospělí a senioři. 
Kromě obvyklých kategorií je i v 
letošním roce soutěž rozšířena o 
soutěže DSE Children European 
Grand Prix. 
www.hkopen.cz

povědomí o historicko-kulturním 
dědictví křesťanství, které nabí-
zejí sakrální stavby a praktické 
připomenutí toho, že mohou být 
centrem společenského života 
města i dnes. Šestý ročník nese 
tematický název RADOST. Mů-
žete se těšit na setkání s Markem 
Orkem Váchou, českým římsko-
katolickým knězem, teologem, 
přírodovědcem, pedagogem a 
spisovatelem. Zavítá mezi nás P. 
Václav Vacek i architekt Ing. Zde-
něk Lukeš, nebude chybět ani 
koncert v podání chrámového 
sboru Václava Uhlíře s hostem 
Jiřím Stivínem.
www.tyden-otevrenych-kostelu7.
webnode.cz
www.facebook.com/tokhk

od 16. června do 25. srpna
PROMENÁDNÍ KONCERTY 
2019
Jiráskovy sady
Hradecká kulturní a vzdělávací 
společnost tradičně pořádá 
nedělní promenádní koncerty 
v krásném prostředí Jiráskových 
sadů na soutoku Labe a Orlice 
v letní sezóně. V letošním roce je 
připraveno 11 koncertů, zahajuje 
16. června  Dechový orchestr 
ZUŠ Habrmanova a sezóna potr-
vá až do  25. srpna. Začátky jsou 
vždy v 16 hodin a občerstvení je 
zajištěno. 
www.adalbertinum.cz

31. srpna 
SVÁTEK VÍNA NA SOUTOKU 
Jiráskovy sady 
Svátek vína na soutoku nabídne 
návštěvníkům kvalitní vína a 
delikatesy, okouzlující umělecká 
vystoupení i zábavný program 
pro děti.
www.svatekvina.cz

21. září 
ZAŽIJ MĚSTO JINAK 
Celostátní iniciativa k pořádání 
sousedské slavnosti v ulicích 

Francie představí v rámci pro-
jektu uznávaná česká zpěvačka 
Radka Fišarová v programu 
Madamme de Paris. Koncert se 
nese v duchu nestandardních 
aranží francouzských šansonů 
a francouzských filmových 
melodií. Programem zpěvačku 
doprovodí Filharmonie Hradec 
Králové pod vedením dirigenta 
Leoše Svárovského.
www.hkpoint.cz, www.butterfly-
-agency.cz 

16. května
VARHANY ROMÁNSKÉ NOCI
Filharmonie Hradec Králové
Velký symfonický cyklus (tedy 
Bílou abonentní řadu) 41. sezóny 
ve Filharmonii Hradec Králové 
uzavírá koncert Románská noc. 
Díla Debussyho, Fally a Respi-
ghiho spojuje snová atmosféra 
večera a noci. Na klavír zahraje 
autentická interpretka španělské 
klavírní hudby Judith Jáuregui, 
která působila jako sólistka Špa-
nělského národního orchestru. 
Korunu koncertu vytvoří tóny 
nových mistrovských varhan 
dokončených v sále Filharmonie 
v roce 2018.  Orchestr řídí švý-
carský dirigent a flétnista Kaspar 
Zehnder, který je od letošní sezó-
ny také šéfdirigentem Filharmo-
nie Hradec Králové.
www.fhk.cz

19.–26. května
TÝDEN OTEVŘENÝCH 
KOSTELŮ
Týden otevřených kostelů je 
projekt, jehož cílem je rozšíření 

Pozvánka do 
hradeckého Bio 
Centralu na balet a 
operu
Bio Central nabízí filmový program 
pro různé generace diváků a je za-
měřen na kvalitní filmovou tvorbu 
a artový film. Kino rovněž hostí vý-
znamné filmové přehlídky a festiva-
ly, uvádí také dokumentární tvorbu 
a podporuje začínající filmaře.
16. května  mohou diváci vidět 
trojprogram nových inscenací z 

Londýnské scény Royal Opera Hou-
se v  představení V průběhu zlaté 
hodiny, Nový Sidi Larbi Cherkaoui 
a Vzorce letu. Metropolitní opera 
v New Yorku letos uvádí mimo-
řádný titul, jež v současnosti hýbe 
operním světem – Dialogy karmeli-
tek. Očekávanou novinku diváci Bia 
Central uvidí 11. května. 11. června 
potěší nové provedení věčného 
příběhu Shakespearových milenců  
Romeo a Julie fanoušky klasické 
hudby a baletu. 
www.biocentral.cz

Nejvýznamnější z akcí 
ve městě nesou titul 
Calendarium Regina, jejich 
přehled je uveden na
www.calendariumregina.cz.

Denně aktualizovaný 
kalendář akcí a možnost 
rezervace vstupenek nabízí 
www.hkinfo.cz.

Sbor kněze Ambrože 
slaví 90!

duben
JAZZOVÁ MŠE
jazzová mše dívčího a smíšeného 
pěveckého sboru UHK 

1. května
SLAVNOST UVEDENÍ SRDCÍ 
DO CHYSTANÉ ZVONOHRY
pohádka pro děti: OŘÍŠKOVÁ 
POHÁDKA (v podání Hany 
Voříškové)

23. května
PŘEDNÁŠKA O GOČÁROVI

9. června
SVATODUŠNÍ SLAVNOST 
SVĚTLA
(hudební skupina Goji + Laser 
show ve Sboru kněze Ambrože)

5. července 
PŘEDVEČER SVÁTKU 
MISTRA JANA HUSA 
ekumenická bohoslužba s 
koncertem

21. září
DIECÉZNÍ DEN A SAMOTNÉ 
OSLAVY POSTAVENÍ SBORU
bohoslužby, program pro děti, 
přednáška, divadlo Víti Marčíka, 
koncert

28. říjen
BOHOSLUŽBY SPOJENÉ S 
OSLAVOU SAMOSTATNOSTI 
ČESKOSLOVENSKA
vysazení lípy k 90. výročí Sboru 
kněze Ambrože
www.ccshhk.cz
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19.–22. března
JEDEN SVĚT 
Bio Central
Největší filmový festival v Bio 
Central – Jeden svět představí 
více než desítku dokumentů 
o lidských právech. Filmy do-
provodí debaty se zajímavými 
osobnostmi, filmaři a odbor-
níky. Kino připravuje bohatý 
doprovodný program a výstavu 
fotografií. Brakové, béčkové a 
kultovní filmy převážně z osm-
desátých a devadesátých let si 
užijí milovníci pokleslých žánrů 
na přelomu března a dubna, kdy 
do Bia Central zavítají Ozvěny 
festivalu Otrlého diváka.
www.biocentral.cz

27. dubna
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE 
- FLOORMASTER
Taneční studio STROP
Jde o akci s jednou z nejdelších 
tradic současné breakdancové 
scény. Pořadatelé očekávají 
účast více než 300 tanečníků 
z Česka, Slovenska, Polska a 
Rakouska.  Festival se uskuteč-
ní v Tanečním studiu STROP 
Taneční skupiny T-BASS Hradec 
Králové. www.adalbertinum.cz

Hradci Králové 17letou tradici.
www.butterfly-agency.cz

5.–9. června
SBOROVÉ SLAVNOSTI • 
CZECH CHOIR FESTIVAL 
Hradec Králové
Na šestnáctém ročníku festivalu 
se představí dětské sbory nejen 
z České republiky, ale i ze 
zahraničí. V Hradci Králové 
přivítáme například sbor Motýli 
Šumperk či Jizerka Semily, 
pozvání rovněž přijaly dětské 
sbory z Estonska či Ukrajiny. 
Sborové slavnosti pořádá hra-
decký vokální soubor Gentle-
men Singers, který na festivalu 
také vystoupí. 
www.sboroveslavnosti.cz

7.–9. června
FOLKLORNÍ FESTIVAL 
PARDUBICE – HRADEC 
KRÁLOVÉ
Hradec Králové, Pardubice
Již po XXVIII. si v Pardubicích a 
v Hradci Králové podávají ruce 
dobří sousedé a přátelé folkló-
ru. Přijměte srdečné pozvání na 
pardubickou Pernštýnskou noc, 
na roztančené Žižkovy sady v 
Hradci Králové, do Klicpero-

HK připravuje volně dostup-
né venkovní performance a 
koncerty v Letním kině Širák či 
na Univerzitě HK. Buskingovým 
hraním oživí linky MHD, vlakové 
nádraží, podchod u Centrálu, 
park u Grandu, Smetanovo 
nábřeží, parníček na Labi a Letní 
kino u řeky Orlice. Univerzitní 
koncert přiblíží význam a poslá-
ní festivalu, konferencí a koncer-
tem jedné z festivalových hvězd. 
Festival vyvrcholí v Letním kině 
Širák koncertem české hudební 
stálice - kapely J.A.R. 
www.najednombrehu.cz

25. května
ART AND FOOD FESTIVAL 
NA JEDNOM BŘEHU
Orlické nábřeží (před Letním 
kinem Širák)
Orlické nábřeží v centru Hradce 
Králové se poslední květnovou 
sobotu promění v prostředí plné 
moderního umění, designu, 
výborného jídla a hudby. Všech-
ny tyto obory se setkají  „na 
jednom břehu“ a vznikne tak 
atraktivní propojení. ART AND 
FOOD FESTIVAL se koná ve spo-
lupráci s hudebním festivalem 
Na jednom břehu, který má v 

1. května  
STŘEDOEVROPSKÝ 
JAZZOVÝ MOST
Masarykovo nám.
V programu mezinárodního 
festivalu vystoupí jazzové 
kapely z České republiky, 
Slovenska, Polska a Maďarska. 
Součástí akce je stánkový prodej 
drobných předmětů spolu s 
občerstvením. Vstup volný.
www.unitedeuropejazzfestival.eu

6.–10. května 
HRADECKÝ MAJÁLES
Šimkovy sady
Jeden týden v roce žije město 
Majálesem. Hradec na bruslích, 
Florbalová bitva, koncerty 
studentských kapel a mnoho 
dalších aktivit jsou součástí 
doprovodného programu. Akce 
každoročně vrcholí open air 
koncertem v Šimkových sadech, 
jehož program zdobí to nejlepší 
z české a slovenské hudební 
scény. V roce 2019 bude hlavní 
hvězdou kapela Kryštof.
www.hradec.majales.cz

24.–25. května
NA JEDNOM BŘEHU 
Letní kino Širák & BUSKING IN 
THE TOWN
Vedle nekomerční dramaturgie, 
hudby, divadla, pouličních per-
formance a tance, nabízí vždy i 
atraktivní prostředí a doprovod-
ný program pro celou rodinu. 
Sedmnáctý ročník festivalu bude 
opět dvoudenní. Ve spolupráci 
s Univerzitou HK, Dopravním 
podnikem a Magistrátem města 

va divadla na scénické formy 
folklóru, na sousedskou zábavu 
na Šrámkově statku v Pileticích 
a na nedělní setkání souborů na 
zámku v Pardubicích.
www.folklornifestival.cz

12.–13. června
ENTRÉE K TANCI
studiová scéna divadla Drak, 
Hradec Králové
Na festivalu taneční a pohybové 
tvorby se objeví díla jak českých, 
tak zahraničních autorů nebo 
interpretů. Festival pravidelně 
dává prostor i regionálním 
tanečním skupinám. Partnerem 
projektu je Tanec Praha z.ú. a 
Divadlo Ponec. Festival je ne-
dílnou součástí mezinárodního 
festivalu TANEC PRAHA 2019. 
www.adalbertinum.cz

21.–28. června
25. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU DIVADLO 
EVROPSKÝCH REGIONŮ 
2019
Klicperovo divadlo, Divadlo 
Drak, historické centrum města
Na jubilejní 25. ročník mezi-
národního festivalu Divadlo 
evropských regionů se mohou 
těšit návštěvníci opět posled-
ní červnový týden v Hradci 
Králové. Největší divadelní 
přehlídka v České republice je 
spoluorganizována Klicperovým 
divadlem o.p.s., Divadlem Drak 
a Mezinárodním institutem 
figurálního divadla o.p.s. a kon-
trapunktem, z.s., který zajišťuje 
Open Air program. Společnou 
silou těchto tří subjektů se 
daří mezinárodnímu festivalu 
Divadlo evropských regionů na 
více než týden nejen doslova 
rozžít celé město, ale především 
přilákat do Hradce Králové 
obrovské množství divadelníků 
a představit laické i odborné 
veřejnosti široké spektrum diva-
delních inscenací nejrůznějších 
stylů a žánrů. 
K festivalu patří kromě diva-
delních představení i tradiční 
diskuze, koncerty, přednášky, 
dílny a talk show se zajímavý-
mi hosty. Kromě programu v 

8.–12. října
JAZZ GOES TO TOWN
hudební sály, kluby, centrum 
města
Jazz ve všech jeho podobách 
rozezní v pěti říjnových dnech 
klasické hudební sály i méně po-
sluchačsky obvyklá místa Hrad-
ce Králové. Mezinárodní jazzový 
festival představuje tuzemské i 
zahraniční umělce, nové jazzové 
projekty i začínající hudebníky. 
Rozmanitost jazzových stylů, 
fúze s dalšími uměleckými 
obory a tematicky zaměřeným 
doprovodným programem jsou 
tím, co činí podzimní atmosféru 
v Hradci Králové něčím neopa-
kovatelným a přitažlivým. Jazz 
Goes to Town vytváří prostor 
pro opakované setkávání uměl-
ců, především pak hudebníků a 
co možná nejširší veřejnosti, a 
zprostředkovává tak jedinečná 
setkání umělce s divákem.
www.jgtt.cz

15.–24. října
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC 
KRÁLOVÉ 2019
Filharmonie Hradec Králové
Festival Hudební fórum Hradec 
Králové dá již po patnácté 
nahlédnout do dění ve světě 
soudobé orchestrální hudby. 
Publikum bude mít příležitost 
poslechnout si díla vzniklá 
od druhé poloviny 20. století 
do současnosti, díla převážně 
žijících autorů – uváděna jsou 
navíc ta, která už si na meziná-
rodní scéně vydobyla uznání 
odborné veřejnosti. Hudba bude 
díky spolupráci s univerzitními 
katedrami uměleckého zamě-
ření i letos doplněna světelným 
designem, animacemi, vizuální-
mi technologiemi a pohybovou 
složkou. 
www.hfhk.cz

11.–14. září
FRANCOUZSKÉ DNY
Sedmý ročník festivalu 
Francouzské dny v Hradci 
Králové vítá všechny milovníky 
francouzské kultury. Čekají vás 
ukázkové hodiny francouzšti-
ny, tematický večer, ateliéry, 
ochutnávky francouzských spe-
cialit, tradiční pétanque nebo 
hudební večer a spousta dalších 
překvapení.
www.francouzstina-pardubice.cz

27.–28. září  
FESTIVAL DESIGNU, UMĚNÍ 
A ARCHITEKTURY
Velké nám., ulice města, parky
Projekt navazuje na dlouho-
dobý koncept Tohle Hradec 
potřebuje, který FOX GALLERY 
speciálně vytvořil pro podporu 
a rozvoj kulturního a společen-
ského života ve městě. Potkáme 
se na soutoku designu, umění a 
hradeckých archetypů? Festival 
nabídne přední český design 
v návaznosti na hradeckou 
architekturu. Součástí progra-
mu  je talk show s architekty, 
osobnostmi designu, umění a 
společenského života. 
www.foxgallery.cz

28. září–28. říjen
FESTIVAL ČEKÁNÍ NA 
VÁCLAVA
Klicperovo divadlo
Divadelním festivalem Čekání 
na Václava startuje každá nová 
divadelní sezona hradeckého 
Klicperova divadla. Festival Če-
kání na Václava je v první řadě 
představením toho nejlepšího, 
co se narodilo na našich diva-
delních scénách. Měsíční akce je 
orámována dvěma významnými 
Dny české státnosti – 28. září 
(Sv. Václav) a 28. října (Den 
vzniku samostatného Čs. státu). 
Nejen hradecký divák tak má 
unikátní příležitost vidět v řadě 
za sebou legendární divadelní 
soubory z Prahy, Uherského 
Hradiště, Brna, Ostravy, Pardu-
bic a dalších, a porovnat jejich 
nabídku představení s domácí 
tvorbou.
www.klicperovodivadlo.cz

prostorách Klicperova divadla, 
tedy na hlavní scéně, ve Studiu 
Beseda, v komorní scéně V 
Podkroví, na Letní scéně a opět 
ve speciálním šapitó, vás také 
čekají oblíbené venkovní pohád-
ky a koncerty.
www.divadloevropskychregionu.cz., 
www.openairprogram.cz

4. – 6. července
ROCK FOR PEOPLE
Festivalový park
Jeden z nejoblíbenějších letních 
open-air festivalů v České 
republice Rock for People letos 
slaví čtvrt století. Jako obvykle 
se můžeme těšit na tři dny plné 
muziky všech žánrů, street food 
zónu vysoké kvality, chill-out 
zóny, sportovní exhibice, soutě-
že, kino a další porci zábavy. Na 
hradeckém letišti vyroste přes 
10 stagí, na kterých se postupně 
představí přibližně 150 kapel. 
Letošní line-up zatím tvoří 
taková jména jako Bring Me the 
Horizon, Rudimental live, Franz 
Ferdinand, Kodaline, Flogging 
Molly, The Subways, Idles a 
spoustu dalších hvězd světové i 
domácí hudební scény. Své síly 
v originální projekt spojí i třeba 
Vypsaná fiXa a jeden z nejre-
spektovanějších orchestrů PKF 
– Prague Philharmonia. 
www.rockforpeople.cz

31. srpna  -1. září
CZECH INTERNATIONAL AIR 
FEST  - CIAF 2019
Letiště Hradec Králové 
Královéhradecké letiště již po 
26. přivítá jedinečnou atrak-
tivní podívanou - CIAF. Tato 
letecká akce se zahraniční 
účastí je zaměřena na přehlídku 
vojenských letounů, akroba-
tické 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. 
www.airshow.cz

Hradec Králové — 
město festivalů
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Fenomén 
hradeckých nábřeží
Labská nábřeží jako unikátní pr-
vek městské architektury vytvářejí 
místo pro setkávání zamilovaných 
duší, debatujících přátel, milov-
níků kultury a zážitků. Můžete se 
procházet za zvuku saxofonů při 
„Nábřeží jazzmanů“, vyzkoušet 
několik řemesel při „Nábřeží ře-
meslníků“, potkávat se s milovníky 
dobrého jídla a pití  při „Nábřeží 
gurmánů“ nebo obdivovat stro-
je poháněné párou při tradičním 
„Nábřeží paromilů“. 
www.nabrezihk.cz

Živá královéhradecká 
nábřeží

každá poslední neděle v měsíci
NÁBLEŠÍ
náplavka pod Pražským mostem
Pravidelné bleší trhy na labské 
náplavce pod Pražským mostem 
v Hradci Králové se nově konají 
každou poslední neděli v měsíci, 
a to bez ohledu na počasí. Oživu-
jí tak historické centrum města a 
na jeden celý den zaplní nábřeží 
kolem řeky životem i unikátním 
zbožím, které lidé našli po pů-
dách. Na Nábleší je možné přijít 
bez předchozí rezervace a bez 
poplatku prodávat či vyměňo-
vat věci, co by lépe posloužily 
někomu jinému. Nábleší dává 
všem Hradečanům prostor pro 
setkávání, poznávání sousedů i 
nálezy nejrůznějších vzácností. 

28. dubna, 13. října
RESTAURANT DAY HRADEC 
KRÁLOVÉ 
Smetanovo nábřeží
Mezinárodní festival všech ama-
térských nadšenců jídla a pití 
založený na principu „pop-upů“. 
Happening jídla, který umožňuje 
všem milovníkům dobrého jídla 
a pití otevřít si na jeden den 

odborných řemeslnických škol. 
Čestným partnerem letošního 
ročníku je Archeopark Všestary, 
takže se můžete těšit na přehlíd-
ku řemesel skutečně od pravěku 
po současnost. Do tvoření se 
mohou zapojit malí i velcí a 
originální výrobky samozřej-
mě budou i k prodeji. Všichni 
mohou také vstoupit do hry o 
„List tovaryše“ a získat nejen je-
dinečné zážitky, ale i hodnotné 
ceny. Připraven bude i zajímavý 
doprovodný program - pohádky 
pro děti, vystoupení folklórních 
souborů a mnoho dalšího.

1. června 
DECATHLON HRADECKÉ 
SPORTOVNÍ HRY
Smetanovo nábřeží a náměstí 5. 
května
Celá akce se skládá z organiza-
ce několika turnajů v různých 
sportovních disciplínách v 
atraktivním prostředí hradec-
ké náplavky v centru města. 
Jednotlivé sporty jsou organizo-
vány ve své „pouliční, městské“ 
variantě jako např. streetball 
nebo pouliční fotbal, které jsou 

4. května
BRANNÝ ZÁVOD
Náměstí osvoboditelů, Eliščino 
nábřeží
Branný závod již několik let 
není pouze závodem pro spor-
tovce, ale je též určen pro širo-
kou veřejnost, pro kterou je na 
náměstí Osvoboditelů připraven 
doprovodný program. Samotný 
závod je určen pro čtyřčlenná 
družstva, jejichž členové jsou 
starší 15 let. Právě letos se or-
ganizátoři rozhodli rozšířit vě-
kovou skupinu oproti dřívějším 
ročníkům, kdy byl závod až od 
18 let. Doprovodný program na 
náměstí Osvoboditelů je určen 
pro všechny věkové skupiny. Pro 
veřejnost je plánován program 
zaměřený především na první 
pomoc a zdravovědu obecně a 
ukázky z vojenského sektoru.

18. května 
NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ
Tylovo nábřeží
Tylovo nábřeží se na jeden den 
promění ve velkou tvůrčí dílnu, 
kde předvedou svoje umění 
jak řemeslníci z celé republiky 
i ze zahraničí, tak studenti 

svou vlastní restauraci, kavárnu, 
čajovnu nebo třeba bistro a 
nabízet doma připravená jídla na 
netradičních místech po celém 
městě. Myšlenkou celé akce je se 
zejména pobavit, sdílet radost z 
jídla a vaření, poznat nové přáte-
lé, oživit ulice města a zejména 
náplavky. Součástí festivalu 
bude i MINT market, designový 
trh s originální módou, šperky a 
doplňky.

4. května, 21. září
HRADECKÉ NÁBŘEŽÍ 
GURMÁNŮ: CHUŤ JARA/ 
CHUŤ PODZIMU
Smetanovo nábřeží, nám. 5. 
května
Centrum města se na jaře a na 
podzim promění v gastronomic-
kou oázu. Na hradecké náplavce 
se potkají milovníci dobrého 
jídla a pití, kuchaři, profesio-
nální prodejci a drobní farmáři. 
Ochutnáte české i zahraniční 
speciality a zakoupíte české re-
gionální a farmářské potraviny. 
Každá z akcí, jak jarní, tak pod-
zimní, bude nabízet a pracovat 
se sezónními surovinami, včetně 
regionálních potravin. Vychutná-
te si absolutní volnost. Můžete s 
sebou vzít děti i pejsky, jíst, pít, 
bavit se nebo jen nakupovat. 
Stačí přijít s dobrou náladou 
a o jídlo i pití se postarají naši 
kuchaři a prodejci. Součástí 
akce bude Chillifestival Mechov. 
Vstup je pro všechny návštěvníky 
zdarma.

neotřelé a velice populární. 
Společně s adventure zónou, 
dalšími stanovišti s aktivita-
mi pro příchozí a sportovním 
dětským dnem přinášíme do 
Hradce Králové nový atraktivní 
projekt plný zábavy, pohybu a 
sportu pro širokou veřejnost.

7. června
DEN VODY
Eliščino nábřeží
Den vody je celodenní akce 
zaměřená na školní děti, mládež 
a rodiny s dětmi. Dopolední 
část programu je určená pro 
Mateřské školy a Základní školy. 
Děti čeká zábavně-edukativní 
soutěž, při které budou plnit 
úkoly zaměřené na témata vody, 
ekologie, památek a turistic-
kých zajímavostí. Odpolední 
část pak zahrnuje zábavu jako 
taneční vystoupení, překážková 
dráha, žonglování, koncerty, 
skákací hrad, kolotoč, sklu-
zavku, šlapací buginy, pestrý 
dětský program, malování na 
obličej. Dále pak pestrý pro-
gram na řece - paddleboardy, 
aquaskipper, zábavná plavidla, 
půjčovnu lodiček, aquaroller, 
kolesové parníčky a v neposled-
ní řadě běžeckou lávku, na které 
se bude soutěžit v rychlosti 
překonání Labe.

7.–8. června 
NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ 
Náplavka Labe
Nábřeží umělců 2019 je zakon-
čením studentského výtvarného 
sympozia, letos věnovanému 
řekám, potokům a kalužím měs-
ta. Proběhne řada workshopů 
a dílen výtvarných, pohybo-
vých, hudebních atd., ale také 
mnoho aktivit s tímto tématem 

Tradiční setkání milovníků páry 
a starých strojů umožňuje vlast-
níkům historických exponátů 
a tvůrcům jejich replik před-
stavit je veřejnosti. Návštěvníci 
uvidí parní válec, hasičské 
stříkačky, lokomotivy, modely 
parních strojů – také pak stabil-
ní stroje a auto i moto veterány. 
Třešinkou na dortu, kterou na 
setkáních milovníků páry nikde 
jinde v Evropě neuvidí, budou 
hladinu Labe brázdící parníčky. 
V sousedním parčíku je v provo-
zu Dětská železnice.

4.–6. října
NÁBŘEŽÍ SAUNAŘŮ
Smetanovo nábřeží + náplavka u 
náměstí Osvoboditelů
Silná komunita saunařů i otu-
žilců napříč všemi lokalitami, 
věkovými kategoriemi nebo 
typologiemi postav se konečně 
dočká ve dnech 4. – 6. října 
2019 svého Nábřeží. Na dva dny 
se v centru města budou moci 
návštěvníci opotit v různých 
druzích saun a potíren a rázem 
se svlažit přímo v Labi. Program 
bude obohacen o různé před-
nášky, saunové rituály nebo 
hudební zážitky napasované 
přímo na rytmus potu. Unikátní 
akce bude pilotním ročníkem 
a je otevřena široké veřejnosti, 
která se nebojí zážitků v pravém 
slova smyslu.

světa za zvuku hudby mnoha 
kapel.

3. srpna
NÁBŘEŽNÍ JAZZOVÁ POUŤ
Eliščino nábřeží
Letos již pojedenácté nabídne 
Nábřežní jazzová pouť putování 
mezi dvěma pódii i napříč jazzo-
vými styly v podání muzikantů z 
našeho regionu, špičkových čes-
kých jazzmanů i zahraničních 
hostů.  Letní jazzová pouť zve k 
malé promenádě styly hudby, 
která ovlivnila 20. století a 
okouzluje nás ve třetím tisíciletí.

17. srpna 
NÁBŘEŽÍ KERAMIKY A SKLA
Tylovo nábřeží
Nábřeží ožije ruchem tradiční 
české tvorby hrnčířských dílen, 
sklářských a keramických 
ateliérů.
I tentokrát budou moci ná-
vštěvníci prohlížet a nakupovat 
výrobky sklářských a hrnčíř-
ských mistrů z celé naší země a 
současně obdivovat předvádění 
tradičních řemeslných technik.
Zajímavostí bude jistě i za-
hradní dekorativní keramika či 
keramika pálená.

31. srpna 
MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ 
PAROMILŮ                   
Smetanovo a Eliščino nábřeží, 
Náměstí 5. května

souvisejících, včetně edukace a 
uměleckého jarmarku, divadla 
a hudebních vystoupení. Jde 
o umělecko-výtvarné aktivity 
mimo kamennou galerii, aktivi-
ty pro nejširší veřejnost.

22. června 
ŠAMPIONÁT EVROPY 
ZÁVODŮ ŠLAPACÍCH 
VOZÍTEK S PEDÁLY
Eliščino nábřeží, Tyršův most, 
Pražský most, Masarykovo 
náměstí
Desátý ročník závodů šampio-
nátu Evropy v České republice 
se pojede na osvědčené trase v 
centru města. Trasa patří k nej-
krásnějším v Evropě, a proto se 
očekává účast mnoha zahranič-
ních týmů především z Francie 
a Itálie. Start a cíl závodu je 
před Muzeem východních Čech, 
kde budou probíhat předváděcí 
scénky závodních týmů.

22. června
STREET FOOD ROCKS
Smetanovo nábřeží
Putovní food festival STREET 
FOOD ROCKS v letošním 
roce opět nabídne netradiční 
kulinářské zážitky i  pohodovou 
atmosféru letního hudebního 
festivalu. Kvalitní gastronomie 
pod taktovkou Zdeňka Střížka, 
zakladatele veleúspěšného 
Burgerfestu, provede návštěvní-
ka zákoutími kuchyní z celého 
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Hradecko... 
správný cíl vaší cesty!

Hradecko hrou
Po Třebechovických 
stopách
PO TŘEBECHOVICKÝCH STO-
PÁCH je turistická hra pro děti a 
rodiče. Navštívili jste Třebechovic-
ký betlém a chcete se ještě projít 
po městě a jeho okolí a získat zají-
mavé informace? Vyzvedněte si v 
Informačním centru pracovní listy 
a hurá na cestu. www.betlem.cz 

V neposlední řadě jsou tu pro vás 
pracovní listy, které svým návštěv-
níkům nabízí jednotlivé atraktivity. 
Zpestřete si tak prohlídku zámku, 
skanzenu či galerie, ať už jede-
te s rodinou nebo třeba se školní 
skupinou. Atraktivity na Hradecku 
najdete na našich webových strán-
kách. www.hradecko.eu 

Už vás nebaví poznávat nová úze-
mí jen tak s mapou v ruce? Chcete 
vyzkoušet něco jiného? Hradecko 
vám nabízí hned několik možností, 
jak si poznávání zpříjemnit a zaba-
vit u toho celou rodinu. 

Hradcem kžížem 
krážem a Hradecký 
quest
HRADCEM KŘÍŽEM KRÁŽEM a 
HRADECKÝ QUEST jsou materiá-
ly, které vás provedou královským 
věnným městem pomocí hádanek, 
zvídavých otázek a tajenek. Vy-
zvedněte si je v turistických infor-
mačních centrech nebo si je stáhně-
te na webových stránkách a vydejte 
se na tak trochu jinou šipkovanou.
www.hradecko.eu/o-nas/ke-stazeni  

Založení fakulty před  
50ti lety
Počátkem 60. let minulého století 
byla situace ve farmaceutickém 
vysokém školství v bývalém Česko-
slovensku nevyhovující. Jediná ce-
lostátní fakulta v Bratislavě ne-
mohla uspokojit tehdejší poptávku 
a potřeby farmaceutů. Díky vstříc-
nosti a pomoci regionu byla nako-
nec nová Farmaceutická fakulta 
založena 1. září 1969 v Hradci Krá-
lové. Velkou zásluhu na založení 
fakulty měl prof. RNDr. Jaroslav 
Květina, DrSc., který se také stal 
jejím prvním děkanem. Oficiální 
otevření nové Farmaceutické fa-
kulty Univerzity Karlovy spojené s 
imatrikulací prvních 51 studentů 
se uskutečnilo dne 24. ledna 1970. 
Spolu s Lékařskou fakultou tvoří 
po Praze druhé centrum Univerzi-
ty Karlovy. 
V roce 2015 byl v prostoru u Fa-
kultní nemocnice slavnostně ote-

vřen kampus Výzkumného a vý-
ukového centra Univerzity 
Karlovy, kde se v moderních pod-
mínkách vzdělávají studenti Far-
maceutické a Lékařské fakulty.

Nejen výuka, ale také 
výzkum
Farmaceutická fakulta si ve zdra-
votnickém terénu za padesát let 
své existence vydobyla velmi dob-
ré renomé jak v oblasti pedagogic-
ké, tak i vědeckovýzkumné. 
Dnes je Farmaceutická fakulta 
Univerzity Karlovy v Hradci Králo-
vé významnou, dynamicky se roz-
víjející vzdělávací institucí evrop-
ského formátu. V současné době 
zde studuje 1 397 prezenčních stu-
dentů ve studijních programech 
Farmacie a Zdravotnická bioana-
lytika a 148 doktorandů v devíti 
doktorských studijních oborech. 
Nedílnou součástí programu fa-

kulty je vědeckovýzkumná čin-
nost ve farmaceutických vědních 
oborech a v oborech s farmacií 
souvisejících. Vědecké týmy se na 
fakultě zabývají všemi aspekty 
vývoje a výzkumu léčiv, počínaje 
jejich chemickou syntézou či izo-
lací z přírodních materiálů, analy-
tickým hodnocením jejich čistoty 
a složení, studiem jejich účinků a 
osudu v organismu, až po jejich 
racionální užití v klinické praxi. 
Akademičtí pracovníci fakulty 
řeší řadu významných vědeckých 
grantů a projektů, včetně dvou 
prestižních Evropských projektů 
Horizon 2020 či velkých projektů 
spolufinancovaných Evropskou 
unií.
Součástí fakulty je Zahrada léči-
vých rostlin, která neslouží jen 
studentům a výzkumným účelům, 

ale je otevřena veřejnosti a každý 
zájemce si tu může na ploše 2,5 ha 
projít Naučnou stezku farmacie. 
Zahradu najdete uprostřed Hradce 
Králové v ulici Botanická. Fakulta 
se také může pochlubit Českým 
farmaceutickým muzeem, jehož  
stálá expozice s názvem „Kouzlo 
apatyky“ je umístěna v nedávno  
zrekonstruovaném areálu hospitá-
lu Kuks u Dvora Králové. Navštívit 
ji můžete od dubna do konce října.

50. výročí Farmaceutické 
fakulty Univerzity Karlovy 

Rok 2019 bude ve znamení 
oslav 50. výročí založení FaF 
v Hradci Králové, setkání 
učitelů s absolventy a diskusí 
zaměřenou především na bu-
doucnost farmacie v České 
republice
https://www.faf.cuni.cz/

Město Hradec Králové je cent-
rem zajímavé turistické oblasti 
Hradecko. Ať už jste milovníky 
historie od pravěku do dneš-
ních dnů nebo jste příznivcem 
kultury či sportu - Hradecko 
je správným cílem vaší cesty! 
Romantiky osloví Hrádek u 
Nechanic či chlumecká Karlo-
va Koruna. Milovníky folkloru 
zase Šrámkův statek v Pile-
ticích či Krňovický skanzen. 
Dávná historie na vás dýchne 
v Archeoparku Všestary, ta vo-
jenská se dotkla i nedalekého 
Chlumu. Architekturu různých 
období obdivujte v Novém By-
džově, Smiřicích i samotném 
Hradci Králové - učebnici archi-
tektury.  
www.hradecko.eu

30. března
VÍTÁNÍ JARA: ZAHÁJENÍ 
NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY

8. května
BOJ A VÁLEČNICTVÍ V 
DOBĚ BRONZOVÉ

25. května 
NEJSTARŠÍ GERMÁNI U NÁS

14.–15. června
ŘÍMANÉ NA OKRAJI IMPÉRIA

13.–14. července 
ZRUČNOST KELTŮ

17.–18. srpna
LOVCI MAMUTŮ

21.–22. září
DOŽÍNKY V MLADŠÍ DOBĚ 
KAMENNÉ

19. října
EXPEDICE MONOXYLON III  
www.archeoparkvsestary.cz

Dny živé archeologie a tematické akce 
v Archeoparku Všestary

Akce na Hradecku

28. dubna
JARNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Hradec Králové 

1. května
JARMARK V KRŇOVICÍCH
Krňovice 

8. května
TURISTICKÝ POCHOD JANA 
SEDLÁČKA 
Hořiněves 

11. května 
NOTA BENE 
Festival pěveckých sborů Králov-
ských věnných měst 
Nový Bydžov

19. května 
PLES PRINCŮ A PRINCEZEN 
zámek Karlova Koruna

červen 
NECHANICKÁ ŠLÁPOTA 
Nechanice

6.–9. června 
ROMANTICKÝ HRÁDEK – 
HUDEBNÍ FESTIVAL
Hrádek u Nechanic

8. června 
SMIŘICKÝ HRNEC 
Smiřice

22. června 
SETKÁNÍ VETERÁNŮ 
Krňovice

22. června. 
NOVOBYDŽOVSKÝ ČTVEREC 
Memoriál Elišky Junkové 
Nový Bydžov

29. června 
MEDOVÉ SLAVNOSTI NA 
HRÁDKU U NECHANIC
Hrádek u Nechanic

10.-13. července 
PÁLENÍ VÁPNA 
Krňovice

20.–21. července a 17.-18. srpna 
ZÁMECKÉ SLAVNOSTI 
Hrádek u Nechanic

2.-3. srpna 
KOUZELNÉ HRÁTKY  
Netradiční kouzelnické prohlíd-
ky na Hrádku u Nechanic
Hrádek u Nechanic

31. srpna 
HRADOZÁMECKÁ NOC
Hrádek u Nechanic  a zámek 
Karlova Koruna

6.–7. září 
FIŠERŮV NOVÝ BYDŽOV 
Festival dechových orchestrů 
Nový Bydžov

7. září 
HOSPODAŘENÍ NA VSI 
Krňovice

www.hradecko.eu
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V rámci česko-polského projektu 
Společné tradice Hradecka a Svíd-
nice budou v roce 2019 probíhat 
marketingové aktivity pro propa-
gaci regionálních produktů v České 
republice i v Polsku, včetně soutěže 
o nejlepší regionální produkt. V prv-
ním kole certifikace získali značku 
Regionální produkt Hradecko tyto 
výrobky a producenti: 
• Květinové ozdoby Alfonsie paní 

Veroniky Kolářové
• Džemy, sirupy, kečupy, povidla, 

pečené čaje a zdravé tyčinky paní 
Marcely Novákové 

• Přírodní mýdla a šampony z 
Mýdlárny Levandulový dům paní 
Dity Hofrichterové 

• Malované betlémy z Třebechovic-
ka a Čech z Atelieru Chaloupka 
Věry a Vladimíra Priharových

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA – www.ic-hk.cz

Velké nám. 165
tel.: 495 580 492, icko2@ic-hk.cz

Hala hl. nádraží ČD, Riegrovo nám. 914
tel.: 972 341 670, icko3@ic-hk.cz

INFOCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ – www.hkinfo.cz

Eliščino nábřeží 626
tel.: 495 433 052, 495 453 270, info@hkinfo.cz

• Piva Hradecký Klenot z Krá-
lovéhradeckého měšťanského 
pivovaru, a.s.

• Balená pražená káva z LAMCAFÉ 
pana Patrika Lamky

• Čerstvě pražená káva firmy ML-
SOUN s.r.o.  

• Sušené maso a masové bonbony 
z firmy POCTIVÝ GRUND pana 
Romana Plase

• Specifické služby v cestovním 
ruchu (výstavy, ubytování apod.) 
spolku venkovského ubytování a 
turistiky VEJMĚNEK

• Sýr s ušlechtilou plísní uvnitř 
hmoty ze společnosti NIVA s.r.o. 

• SIROB – sirup z cukrové řepy z 
Minicukrovaru Mžany paní Petry 
Stránské

• LEVANDULKY – levandulové 
sušenky z firmy NOŽIČKA s.r.o. 

153. výročí bitvy u Hradce 
Králové - Königgrätz 1866

Značka: Regionální produkt 
Hradecko!

Akce Muzea války 
1866
23. března
ZAHÁJENÍ SEZÓNY V MUZEU 
VÁLKY 1866
Novou turistickou sezónu v 
Muzeu války 1866 již tradičně 
zahájí slavnostní salva z pušek 
i děl a pestrý program pro děti i 
dospělé. Připravena je přehlídka 
rakouských a pruských jednotek 
a jejich výzbroje, filmová pro-
jekce, zajímavé komentované 
prohlídky a loutkové divadlo.

17. května
MUZEJNÍ NOC V MUZEU 
VÁLKY 1866
Navštivte expozici muzea, 
blízkou rozhlednu a především 
bohatý doprovodný program v 
nezvyklou denní dobu, který do-
provodí císařská vojska, střelba z 
pušek a ukázky výzbroje.

27. července
S PRŮVODCEM PO BOJIŠTI
Netradiční prohlídka okolí 
Muzea války 1866 přiblíží 
informace o historickém bojišti v 
nečekaných souvislostech. 

10. srpna 
ŽIVÁ HISTORIE VÁLKY 1866 
Vojensko-historická akce pro 
veřejnost s ukázkami výcviku a 
života vojáků ve válce 1866.

16. srpna 
PRÁZDNINY V MUZEU VÁLKY 
1866 
Akce pro rodiče s dětmi s histo-
ricko-přírodovědnou tématikou 
založenou na průzkumu a po-
znávání nejbližšího okolí muzea.

24. srpna
S PRŮVODCEM PO SVÍBU
Komentovaná prohlídka místa, 
které bylo svědkem jednoho z 
nejprudších bojů mezi Prusy a 
Rakušany a je místem poslední-
ho odpočinku tisíců vojáků.

28. září
POCHODEM VCHOD 
Akce pro veřejnost v rámci ukon-
čení turistické sezóny v Muzeu 
války 1866. 
www.chlum1866.cz

Ve dnech 28. a 29. června 2019 
se odehrají vzpomínkové akce na 
největší vojenské střetnutí na čes-
kém území. Součástí oslav budou 
slavnostní přehlídky ve městě, 
koncerty historických muzik, pře-
hlídky s účinkujícími v historic-
kých uniformách a kostýmech. Na 
bojišti Chlum 1866 se uskuteční 
rekonstrukce bitevních událostí na 

autentických místech bojů s profesi-
onální dramaturgií a komentářem. 
K vidění bude dobové polní ležení, 
ukázky střetů jezdectva, bodáko-
vé útoky pěchoty, dělostřelectvo a 
pyrotechnické efekty. Historické 
bitevní ukázky jsou svojí kvalitou 
a autentičností evropským fenomé-
nem.
www.koniggratz1866.cz

Na koledu po 
Hradecku aneb 
Vítáme jaro! 

6. dubna
VELIKONOČNÍ JARMARK
Hradec Králové

7. dubna
VYNÁŠENÍ SMRTHOLKY A 
VÍTÁNÍ JARA
Hradec Králové

13.–22. dubna
VELIKONOCE NA ZÁMKU
Hrádek u Nechanic Chateau 

13. dubna
VELIKONOČNÍ JARMARK
Nový Bydžov

14. dubna
KVĚTNÁ NEDĚLE – 
VELIKONOČNÍ JARMARK
Market Hořiněves

18.–22. dubna
VELIKONOCE NA STATKU
Šrámkův statek Piletice

20.–21. dubna
VELIKONOCE VE SKANZENU
Podorlický skanzen Krňovice
www.hradecko.eu

27. dubna  
STAVĚNÍ MÁJE VŠEM  
PANNÁM HRADECKÝM
Na letošním ročníku májky se 
můžete těšit na folklorní soubory 
a muziky, opékané prasátko, jar-
mark lidových řemeslníků a ukáz-
ky činnosti Spolku lidové tvorby 
HK. Součástí letošního ročníku 
bude i galaprogram věnovaný 
čtyřicátému výročí založení 

Dětského folklorního souboru 
ČERVÁNEK Hradec Králové.

od 5. července do 23. srpna
LÉTO NA STATKU 2019
V průběhu léta probíhají v tomto 
jedinečném stylovém prostře-
dí staré lidové architektury 
pravidelné každý pátek koncerty 
country a folkových kapel. 
www.sramkuvstatek.cz

Akce na Šrámkově statku

SALON REPUBLIKY, Královéhradecký magazín volného času vychází dvakrát ročně, vydává statutární město Hradec Králové, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu | Československé armády 408, 502 00 
Hradec Králové, www.hradeckralove.org | Evidenční číslo MK ČR E 23040 | Foto: archiv města a pořadatelů, D. Taneček, M. Podhrázský, O. Littera | Texty: archiv města a pořadatelů | Design, sazba: FiftyFifty 
kreativní agentura s. r. o. | Tisk: Garamon s. r. o. | Změna termínů a programu vyhrazena, informace jsou platné ke dni redakční uzávěrky 22. 2. 2019, vydání jaro – podzim 2019 vychází 8. 3. 2019.


