
Podzim 2014 
v Hradci Králové

M
Každoroční zahájení divadelní sezony 
v Klicperově divadle je ve znamení mě
síc trvající přehlídky „malých velkých 
divadel“, nazvané Čekání na Václava 
probíhající do 28. října. 
Do jubilejní 130. sezony Klicperovo di-
vadlo vstupuje také dvěma premiérami.  
Studio Beseda uvede současnou němec
kou komedii Kristofa Magnussona Kut
loch, v režii Jana Sklenáře pod názvem 
BEZ BAB!. Těšit se můžete na Františka 
Staňka, který hraje Helmuta, pilota 
a vůdce skupiny našich hrdinů, který 
objevil v suterénu nákupního centra 
malou nepoužívanou kotelnu a udělal 
z ní tajný úkryt pro sebe a své dva kama
rády, úpící vedle manželek během tra
dičních nekonečných víkendových brouz
dání obchoďákem. 
Druhou premiérou na hlavní scéně je 
pocta miletínskému rodáku Karlu Jaro
míru Erbenovi, tedy divadelní podoba 
jeho nejslavnějšího díla, básnické sbír
ky Kytice. 
Divadlo DRAK hraje svá představení 
pro celou rodinu. Říjnová premiéra na 
hlavní scéně Amundsen kontra Scott 
vtáhne dětské diváky do příběhu, kdy 
dvě výpravy putují za stejným cílem 
a v nevyhlášeném závodě soupeří o to, 
kdo dříve dosáhne místa, kam lidská 
noha nikdy nevkročila. Kdo první stane 
na jižním pólu a vztyčí tu svou vlajku.

Programový katalog Filharmonie Hra-
dec Králové přináší kompletní informa
ce o šesti abonentních řadách 37. kon
certní sezóny i o 10. ročníku festivalu 
Hudební fórum Hradec Králové. V bar
vách Hradce bude hrát orchestr pod tak
tovkou šéfdirigenta Andrease Sebastiana 
Weisera v přeneseném i doslovném smy
slu. Propagace totiž při pojmenování 
abonentních řad vychází z barev vlajky 
a logotypu města.
Kromě řady úspěšných farmářských trhů 
přichází Hradecká kulturní a vzdělá-
vací společnost již podeváté s tradičním 

jarmarkem lidových řemesel – Martin
skými trhy a Vánočními trhy na Masary
kově náměstí nebo adventním pozváním 
na Šrámkův statek.
Moderní bezbariérová Knihovna města 
Hradce Králové podle architekta Davida 
Vávry nabízí přes čtyřicet výstav ročně, 
wifi ve všech prostorech či literární kavár
nu. Nově je také pamětním místem s la
vičkou Václava Havla, která byla instalo
vána ve Wonkově ulici. Návštěvníkům 
města nabízí řadu propagačních předmě
tů a suvenýrů, včetně turistické vizitky. 
www.hkpoint.cz

Hradecká podzimní inspirace

+ mapa
I podzim má v Hradci Králové co nabídnout. Procházky podél Labe a Orlice až k soutoku, 
parky plné barev, architektonické památky v měkkém  podzimním světle – to vše a ještě 
více nabízí podzim v Hradci Králové pod širým nebem. A když teploty klesnou tak, že je 
příjemněji uvnitř než venku, čekají na vás kulturní a společenské zážitky na hradeckých 
scénách. Ohřát se můžete i v desítkách kaváren či hospůdek, ale také třeba ve wellness 
studiu v areálu koupaliště Flošna. Barvy podzimu prostě Hradci sluší!
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Královská věnná města 
zvou k návštěvě

Zavítejte na 15. výtvarný salon králov
ských věnných měst v prostorách Wenke
ova domu, který je sídlem Městského 
muzea v Jaroměři. Potrvá do 26. října 
2014. Podzimní tipy na výlety pro všech
ny generace a pozvánky na jarmarky, ad
ventní a vánoční akce naleznete na strán
kách sdružení devíti historických měst
www.vennamesta.cz.

Martinské trhy

V sobotu 8. listopadu se sejdou řemeslní
ci z měst, obcí a vísek celé naší krásné 
vlasti, aby ve všech prostorách Adalberti
na a přilehlého parkoviště od 9 do 16 ho
din předvedli výrobky lidové tvorby 
a uměleckých řemesel včetně vánočního 
zvykosloví. 
Na Dni otevřených dveří Klubu lidové 
tvorby, který bude mít prostor v Bílém sa
lonu Adalbertina, se děti i dospělí budou 
moci naučit vyrábět vánoční ozdoby 
z papíru, drátků a dalších materiálů nebo 
se seznámit s vánočním zvykoslovím. 
www.adalbertinum.cz

Hudební fórum 
Hradec Králové
 
Festival Hudební fórum Hradec Králové, který  od 30. 10. do 13. 11.  pořádá Filhar
monie Hradec Králové ve spolupráci s Českým rozhlasem 3 – Vltava vytváří repre
zentativní panorama děl 2. poloviny 20. století a počátku 21. Století. Jeho koncerty 
díky své atraktivitě i vysoké interpretační úrovni vysílá Český rozhlas v přímém pře
nosu nebo je přebírá Evropská vysílací unie (EBU) do své sítě. Dramaturgie je posta
vena především na orchestrálních a velkoplošných dílech soudobých světových au
torů, hudba je propojována s moderními technologiemi, světelným designem, 
s videem a digitální přenosovou technikou. Převážná většina skladeb zní na festiva
lu v českých premiérách. V minulých letech se na festivalu Hudební fórum Hradec 
Králové představily takové osobnosti světové hudby jako Krzysztof Penderecki, David 
Geringas, Taťjana Grinděnko, Vladimir Tarasov, Lauren Flanigan.
www.hfhk.cz

Cinema Open 2014 
- Bio Central 

Pátý ročník festivalu nezávislých filmů 
od 14. do 15.11. nabídne opět tu nejkva
litnější domácí tvorbu a doplní o atrak
tivní hosty, vzdělávací akce a bohatý 
doprovodný program. Hlavními hosty 
bude Jan Hřebejk a Petr Jarchovský, kte
ří povedou vzdělávací dílny pro zájemce 
o filmovou tvorbu a uvedou kultovní fil
movou komedii Pějme píseň dohola. 
Součástí festivalu bude předpremiéra 
českého filmu za účasti tvůrců My2, de
butující režisérky Slobodanky Radun, 
sobotní projekce filmů pro děti a rodiče 
zdarma, animovaná dílna, ukázky natá
čení z vrtulníků Air Wox a zajímavé hu
dební vystoupení skupiny Sabrage a Mi
lan Chriss – Tribute To Legends. 
www.cinemaopen.cz

Humorest 2014 

10. ročník mezinárodní soutěže v kres
leném humoru představí práce nejlep
ších světových autorů oboru. Bienále je 
pořádáno ve spolupráci se statutárním 
městem a Knihovnou města Hradec Krá
lové. To vše za podpory FECO (Evropská 
unie karikaturistů). Cílem je zachovat 
v Hradci Králové prestižní mezinárodní 
soutěž a zvýšit povědomí města, jako 
nositele kulturních hodnot ve světě. 
Vzniklá kolekce bude základem pro pu
tovní výstavu po celé ČR a tím i prezen
taci města v rámci naší republiky. Výsta
vu budou moci návštěvníci zhlédnout 
do 21. 11. v Centru celoživotního vzdě
lávání Knihovny města Hradce Králové.
www.humorest.cz

Martin na bílém koni oživí po roce centrum Hradce

Ani letošní jedenáctý listopad nebude výjimkou a bílý kůň coby symbol přichá
zející zimní turistické sezóny doveze o půl páté Martina opět pod Bílou věž. Již 
od dvou hodin budou ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíč
ky, svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i adventních inspi
rací. Úderem čtvrté hodiny odstartuje program na pódiu pro všechny věkové 
generace. 
Součástí programu budou i ukázky kovářského řemesla. Děti, které nesou křest
ní jméno Martin či Martina, se budou moci svézt na bílém koni. 
Patnáct minut po páté hodině se uskuteční v Katedrále svatého Ducha hudební 
vystoupení žáků hradeckých uměleckých škol Habrmanova a Střezina. Katedrá
lu si bude možné rovněž prohlédnout do šesté hodiny večerní.
Obvyklé každoroční vítání Martina na bílém koni má i letos v podtextu slogan, 
že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku nekončí. Důkazem 
toho budou mnohá pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci Králové a na 
Hradecku, ale i v Královských věnných městech  a městech České inspirace.
www.hradeckralove.org

Noc divadel 2014

Po loňském velkém úspěchu se i letos 
otevře Klicperovo divadlo svým ná
vštěvníkům v rámci Noci divadel 15. lis
topadu. Čeká vás prohlídka interiéru 
divadla komentovaná herci, výstava 
kostýmů a rekvizit, beseda se zajímavý
mi hosty, koncert kapely Mastix, auto
gramiáda s herci a možnost vyfotit se 
s nimi na tzv. selfie pointu, pro výherce 
soutěže na webu divadla bude navíc při
pravena půlnoční prohlídka divadla 
s Václavem Klimentem Klicperou. Zažij
te s námi divadlo jinak! 
www.klicperovodivadlo.cz

Procházkové okruhy městem Hradec Králové

Chceteli navštívit nejkrásnější místa v Hradci Králové a poznat trochu z jeho histo
rie, vydejte se po některém ze 4 procházkových okruhů. Hradec Králové bývá nazý
ván „učebnice architektury pod širým nebem“, protože architektonické památky 
města mapují období od gotiky až po současnost. Procházkové okruhy jsou zaměře
ny na jednotlivá období architektonického rozvoje města. Na každé trase najdete 
orientační stojany v uvedené barvě s informacemi o nejzajímavějších stavbách, kte
ré můžete kolem sebe vidět. Navíc si můžete porovnat, jak město vypadalo před lety 
díky historickým fotografiím na stojanech prvního, druhého a třetího okruhu. Pro 
zvídavé děti je připravena brožurka Hradec Králové hrou a příznivci chytrých mo
bilních telefonů se mohou zapojit do outdoorové hry Munzee. Druhý, třetí a čtvrtý 
okruh můžete projet i na kole.
Historické město – Procházkový okruh I. – barva hnědá
Trasa po historickém městě v délce 2,5 km trvá vycházkovou chůzí přes 1,5 hodiny. 
První z celkem 13 zastavení naleznete před Turistickým informačním centrem na 
Velkém náměstí poblíž Katedrály sv. Ducha. Při procházce starým městem a jeho 
romantickými zákoutími poznáte to nejlepší z gotiky, renesance a baroka.
Salon republiky  – Procházkový okruh II. – barva stříbrná
Trasa po moderním městě v délce 3,5 km trvá vycházkovou chůzí přibližně 2 hodi
ny. První z celkem 11 zastavení naleznete před Muzeem východních Čech na Elišči
ně nábřeží. Při procházce po monumentálních nábřežích a pěších bulvárech snadno 
pochopíte, proč si díky unikátnímu urbanistickému konceptu a stavbám Kotěry, Go
čára a dalších významných architektů na začátku 20. století město vysloužilo ozna
čení Salon republiky.
Pevnost – Procházkový okruh III. – barva červená
Trasa po místech bývalé barokní pevnosti v délce 5,5 km trvá vycházkovou chůzí 
přes 2,5 hodiny. První z celkem 11 zastavení naleznete před Muzeem východních 
Čech na Eliščině nábřeží. Z barokní pevnosti, která byla po bitvě v roce 1866 u Hrad
ce Králové zrušena, se dochovalo jen málo pozůstatků, procházkový okruh Vás pro
vede po 20 z nich.
Současná architektura – Procházkový okruh IV. – barva černá
Trasa po architektuře konce 20. a začátku 21. století v délce 7 km trvá vycházkovou 
chůzí přibližně 3 hodiny. První z celkem 12 zastavení naleznete nad labskou náplav
kou na náměstí Svobody. Neváhejte a vstupte např. do moderních prostor Terminá
lu hromadné dopravy či Studijní a vědecké knihovny anebo vnímejte osvěžující ze
leň Šimkových sadů či Jižních teras uprostřed pulsujícího města.
www.hradeckralove.org

Historické město 
– Procházkový okruh I.

Seznam zastavení
1. Radnice
2. Náměstí Jana Pavla II.

3. Bývalý pivovar
4. Schodiště Bono publico
5. Jezuitská kolej
6. Galerie moderního umění
7. Malé náměstí
8. Mýtská ulice
9. Pomník L. J. Pospíšila
10. Žižkovy sady
11. Klicperovo divadlo 
12. Na Hradě
13. Svatojánské náměstí

Salon republiky
– Procházkový okruh II. 

Seznam zastavení
1. Muzeum východních Čech 
2. Smetanovo nábřeží
3. Náměstí Svobody
4. Masarykovo náměstí 
5. Ulrichovo náměstí 
6. Ambrožův sbor 
7. Gočárovy školy 
8. Labská elektrárna 
9. Soutok Labe a Orlice

10. Jiráskovy sady 
11. U Grandu

Pevnost 
– Procházkový okruh III.

Seznam zastavení 
1.  Muzeum východních Čech
2.  Tylovo nábřeží
3. Jiráskovy sady
4.  Komenského
5. U Přívozu
6.  Brněnská
7.  Jana Koziny
8.  Mýtská
9.  Třída ČSA
10.  Šimkovy sady
11.  Adalbertinum

Současná architektura 
– Procházkový okruh IV.

Seznam zastavení
1. Náplavka Labe a Nábřeží sochařů 
2. Administrativní centrum 
 Královéhradeckého kraje 
3. Lávka přes Orlici 
4. Studijní a vědecká knihovna
5. Jižní terasy
6. Projekt rekonstrukce Bílé věže 
 a Velkého náměstí 
7. „Divadelní náměstí“ 
8.  Rekonstrukce Šimkových sadů
9. Zóna Aldis
10. Terminál hromadné dopravy
11. Riegrovo náměstí
12. Náměstí 28. října
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INFORMAČNÍ CENTRA

• Gočárova 1225,
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 534 482
Email: icko@ichk.cz
po–pá: 8.00 – 17.30

• Velké náměstí 165
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 580 492
po–pá 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

• Hala hlavního nádraží ČD
Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové
Tel.: 972 341 670
po–pá 7.00 – 12.00, 12.30 – 15.30
www.ichk.cz

V Jiráskových sadech se 
vraždilo?

Nelekejte se, samozřejmě to není pravda. 
Jedná se pouze o náplň jedné z pěti her 
mobilní aplikace GEOFUN, které je mož
né v Hradci Králové vyzkoušet. Díky těm
to hrám prozkoumáte Hradec s pomocí 
chytrého telefonu zábavnou a soutěžní 
formou. 
V Hradci Králové je celkem pět her, v hráč
ské terminologii „geosrand“. Z toho tři 
můžete absolvovat na kolech. Na Chlum 
vás zavede legendární kanonýr Jabůrek, 
který válčil v bitvě u Chlumu v roce 1866. 
Ve zbylých cyklotoulkách si projedete díky 
geosrandě Tour de Hradec městské lesy 
a centrum města. Pěší hry, tedy geosran
dy se odehrávají přímo ve městě. Kromě 
vyšetřování vraždy v doprovodu detekti
va Holuba je možné zavzpomínat na vaše 
mladší léta a vyzkoušet si s Eliškou Rejč
kou virtuální „šipkovanou“ Hradcem. 
www.geofun.cz
 

Aquacentrum 
v Městských lázních

Bazén s unikátním umělým vlnobitím, 
adrenalinová jízda 82m tobogánem se 
světelnými efekty, hýčkání těla v bazé
nu s perličkovými lůžky a podvodními 
masážemi, ležení ve vířivce či horkém 
bazénku. Dále můžete vyzkoušet sau
nu s venkovním atriem, parní kabiny, 
solárium i masáže, každou středu od 
18. hodiny lekce aquaerobiku. Z Měst
ských lázní lze projít do 50m plavecké
ho bazénu. Pro nejmenší návštěvníky 
Aquacentra je vyhrazen dětský koutek 
se skákacím hradem a vodními kame
ny, v dětském bazénku je plastová sklu
zavka a další hračky do vody. 
www.snhk.cz/lazne

Wellness studio Flošna 
v Hradci Králové

Wellness studio v areálu koupaliště Floš
na přináší pocit pohody a relaxace do 
dnešních uspěchaných dnů. 
Nová finská sauna a ochlazovací bazének 
posílily už tak bohatou nabídku služeb 
největšího wellness studia v Hradci Krá
lové. Součástí wellness studia Flošna je:
whirlpool, vnitřní oddychový bazén 
s masážními tryskami, finská sauna, by
linková sauna, bio sauna, ochlazovací 
bazének, klidová místnost s krbem, solná 
parní kabina, aroma kabina, masážní zá
žitkové sprchy, částečně zastřešená ven
kovní terasa s lehátky, turbosolárium.
Otevřeno je celoročně, každý den od 10 
do 21 hodin. V pátek a sobotu je oteví
rací doba prodloužena až do 23 hodin. 
Ve všední dny je do 14 hodin zlevněné 
vstupné a zdarma návštěvník získá 20 
minut relaxace ve wellness navíc.
www.snhk.cz/wellness

Hradec pro dobrodružné 
a hravé rodiny
V informačních centrech města si vyžá
dejte „Příručku pro dobrodružné rodi
ny“ neboli průvodce Hradcem Králové 
pro rodiny s dětmi, se spoustou tipů na 
trávení volného času ve městě a blízkém 
okolí. Její sestrou je „Hravá mapa“, plná 
samolepek, úkolů a hádanek. Navštiv
te s dětmi například Labyrint Divadla 
Drak, dětský ateliér a programy v Muzeu 
východních Čech, rodinný zábavní park 
Tongo, Obří akvárium, muzeum pane
nek Panenkárium, expozici Obnovitelné 
zdroje na Hučáku, muzeum Petrof nebo 
Hvězdárnu a planetárium.

Babička ....................... si zapomněla doma brýle a nemůže přijít na to, v čem se jedna 
Bílá věž liší od druhé. Pomůžeš jí najít 7 rozdílů? 

Jak už to bývá, když se někde objeví rošťák ......................, někdy z toho bývá pěkné nadělení. 
Najdeš 6 předmětů a 1 zvíře, které tu po sobě zanechal a které v muzeu obvykle nenajdeš ?

Kočka ....................... je pěkně mlsná a pořád by něco jedla. Pomůžeš jí ulovit rybky na ty 
správné pruty? Zapiš si správné řešení.

1 .....................    2 .........................   3 .........................

Malá .......................... si tak dlouho hrála s loutkami, až si někde zapomněla 
svoji plyšovou kočku. Pomůžeš jí najít cestu k její oblíbené hračce?

Tatínek ............................... nevynechá jedinou příležitost, aby si nevyluštil nějakou 
křížovku. Když mu pomůžeš se správným vyplněním, zjistíš, jak se říká silně rotujícímu 
větru, který si můžeš v expozici elektrárny na Hučáku vyvolat.

Dědeček ........................... astrolog- 
-amatér by si neodpustil návštěvu 
královéhradecké observatoře. Když 
spojíš čísla od nejmenšího po největší, 
zobrazí se ti známé souhvězdí.

Když si dobře prohlédneš celou mapu 
Hradce Králové, najdeš i logo města  
barevné. Zkus si ho potom sám vybarvit.

Maminka 
............................ 
je vášnivou 
milovnicí umění, 
a tak nikoho 
nepřekvapí, že 
sama ráda maluje. 
Přidáš se k ní i 
ty a vybarvíš s ní 
tento obraz?

1-modrá 
2-zelená 
3-červená
4-šedá 
5-hnědá 
6-žlutá

HRAVÁ MAPA
pro děti a jejich rodiče
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Tato publikace byla vydána s finanční podporou
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

v rámci aktivit navazujících na vítězství Hradce Králové
v celostátní soutěži Obec přátelská celé rodině 2012.

Magistrát města Hradec Králové  
Československé armády 408 

 502 00 Hradec Králové 
Tel.: +420 495 707 111
www.hradeckralove.org

Dobrý den, 

my jsme zvídavá a hravá rodina, která  v Hradci Králové 

navštívila řadu zajímavých míst a náramně se spolu 

bavila. Při putování městem jsme se inspirovali Příručkou 
pro dobrodružné rodiny a zároveň jsme si našli  čas na 

vyřešení někdy až zapeklitých hádanek a úkolů, které 

se nacházejí v této mapě. Díky nim jsme ovšem ještě 

lépe poznali krásné město Hradec Králové a jeho okolí. 

Vyzkoušet si je musíte rozhodně i vy! 

A jak na to?
Oživujte mapu města, vybarvujte domy, ulice i přírodu,  
vlepujte nálepky nebo namalujte to, co vás zrovna napadne. 

Pokud si všimnete, že se v textu nachází prázdná pole, 

můžete do nich doplnit například skutečná jména členů 

vaší rodiny, nebo jednoduše ta, která se vám líbí.

Vydalo:  
Statutární město Hradec Králové

Rok vydání 2013, 2. vydání
Sazba: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., www.fifty-50.cz

Tisk: Garamon s.r.o., www.garamon.cz

mapa vnitřek_2014.indd   1 9.12.2013   15:08:27

Adventní tradice 
v česko-polském 
příhraničí

Projekt, jehož cílem je vzájemné se
tkávání a prezentace mládežnických 
a dětských folklorních souborů z čes
kopolského příhraničí, nabídne širší 
poznání českých a polských adventních 
a vánočních regionálních tradic a speci
fik v příhraničních oblastech. Bude rov
něž vzájemným kulturním obohacením 
obyvatel obou partnerských měst (Hrad
ce Králové a Walbrzychu) a přilehlých 
oblastí. Uskuteční se na obou stranách 
hranice, a to 13. prosince na Šrámkově 
statku v Pileticích, na straně polské pak 
22. prosince 2014 na Starém náměstí 
ve Walbrzychu. Program nabídne tvůr
čí dílny, výstavy betlémů, pečení chleba 
a adventního cukroví, zpívání u vánoč
ního stromečku, scény Božího narození, 
pohádky, povídání o vigiliích a prezen
taci starých vánočních rituálů a obyčejů 
v obou zemích.
www.adalbertinum.cz

Bio Central

Klasický biograf v centru města denně pro 
diváky nabízí filmové projekce v nejvyšší 
možné kvalitě obrazu a zvuku v přátel
ském prostředí kinosálu s kapacitou té
měř čtyři sta míst a v malém sále – Studiu 
Garsonka, které má kapacitu třicet míst. 
V kině probíhají festivaly, filmové přehlíd
ky, koncerty, přednášky, pravidelné pro
jekce klasických a artových filmů – Filmo
vý klub i Akademický filmový klub, který 
pořádá Bio Central společně s Univerzitou 
Hradec Králové a který je doplněn o zají
mavé diskuze a přednášky odborníků na 
českou i světovou kinematografii. 
www.biocentral.cz

Galerie moderního 
umění

Budova Galerie moderního umění 
v Hradci Králové prochází nyní kom
pletní rekonstrukcí, výstavní sály jsou 
uzavřeny. Nadále můžete navštěvovat 
Galerii Vladimíra Preclíka v Regiocent
ru Nový Pivovar a akce včetně dětských 
programů pořádané galerií v prostorách 
Muzea východních Čech na Eliščině ná
břeží nebo ve Studijní a vědecké knihov
ně v Hradecké ulici. Po dobu uzavření 
budovy a výstavních sálů bude každý 
měsíc vystaveno jedno umělecké dílo ze 
sbírek Galerie moderního umění v Mu
zeu východních Čech. 
www.galeriehk.cz

Advent ve znamení hudby

Předvánoční rozjímání bude v Klicperově divadle patřit hudbě. V neděli 30. listopadu 
se do Studia Beseda vrací se svým koncertem VÁNOCE HRAJOU GLÓRIJÁ zpěvák Petr 
Kotvald. 7. prosince to pak bude neuvěřitelných deset let, kdy nás předčasně opustila 
Zuzana Navarová, zpěvačka, textařka, skladatelka a producentka v jedné osobě. Její 
památku připomenou její kolegové ze skupiny Nerez koncertem nazvaným ANDĚL
SKÁ ZUZANA. Jako host vystoupí první slovenská Superstar Katka Koščová, ostravská 
kapela Filip M. a královéhradecká písničkářka Martina Součková. V adventních kon
certech pokračujeme 14. prosince koncertem SWINGOVÉ VÁNOCE ORCHESTRU JH 
BIG BAND HRADEC KRÁLOVÉ, který uvede jako svého hosta Dashu. A neděle posled
ní bude patřit přímo našemu divadlu. KLICPERŮV KAPR aneb POD LEDEM TO ŽIJE 
bude pořad písniček, scének a improvizací herců Klicperova divadla. 
www.klicperovodivadlo.cz

Muzeum východních 
Čech v Hradci Králové

Monumentální budova muzea, národní 
kulturní památka, která byla realizová
na podle plánů architekta Jana Kotěry 
v letech 1909–1912 nabízí řadu expo
zic, výstav a programů včetně interak
tivních s využitím Dětského ateliéru.

do 16. listopadu 
ZÁMEČNICKÁ ŠKOLA. ŘEMESLO JE 
UMĚNÍ.
Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové si v letošním roce připomíná 
140. výročí od založení školy (1874, Tře
bechovice pod Orebem).
do 16. listopadu 
MÝM NÁRODŮM! První světová válka 
1914–1918 na frontách i v zázemí.
Návštěvníci zde naleznou řadu doku
mentů jak písemných, obrazových, tak 
i trojrozměrných, zejména ukázky vo
jenské výzbroje a výstroje nebo válečná 
vyznamenání.
do 31. ledna 2015 
ANDĚLSKÉ ZVONENÍ
K vidění budou nejen nejčetnější vánoč
ní ozdoby skleněné, ale i z jiných ma
teriálů jako jsou papír, lepenka, vosk, 
žinylka a jiné.
do 6. prosince v Kavárně  
LIDÉ HRADCE KRÁLOVÉ 
Výstava mimo jiné poukazuje na mezi
generační názorové rozdíly. 
www.muzeumhk.cz

Putovní výstava České 
inspirace 

Mottem České inspirace je heslo „Města 
plná života“, což přesně vystihuje podti
tul aktivit tohoto sdružení. 
Česká inspirace již mnoho let organizu
je putovní výstavy, které během jednoho 
roku navštíví všech osm členských měst. 
Pro rok 2014 bylo vybráno dílo Ladislava 
Kukly. Na výstavě Uvnitř krajin se setkáte 
s malbou, výtvarnými objekty i fotogra
fiemi tohoto umělce. Kuklova malba pre
zentuje pokračování jednoho z proudů 
českého umění vznikajícího z přírodní 
inspirace, v linii duchovněsmyslového 
pojetí přírody.
Výstava své putování zakončí v prosto
rách Filharmonie, kde bude k vidění do 
15. listopadu 2014 vždy před večerním 
programem, nebo po předchozí domluvě 
kdykoliv.
www.ceskainspirace.cz

InCity - Hradec Králové 
ve vašem telefonu

Patříteli k příznivcům chytrých telefonů 
a chceteli mít aktuální a ověřené infor
mace z Hradce Králové k dispozici kdy
koli a kdekoli, stáhněte si zdarma mobilní 
aplikaci InCity. 
Obsah této aplikace je propojen s hlav
ními městskými informačními zdroji, 
jako je například oficiální web města 
www.hradeckralove.org a informační,  
prodejní a rezervační portál města 
HKpoint. 
InCity nabízí také řadu praktických funk
cionalit. Přímo z aplikace lze rezervovat 
a zakoupit vstupenky na akce, vyhledat 
nejbližší parkoviště a odeslat platební 
SMS, vyhledat záznam na úřední desce, 
nahlásit závadu prostřednictvím služby 
MMS podněty občanů apod. 
Samozřejmostí jsou mapová zobrazení, 
služby navigace a využívání polohových 
služeb mobilních zařízení – umožňují
cích řazení cílů podle aktuální vzdále
nosti. 
Město Hradec Králové se se svým pojetím 
InCity zúčastnilo soutěže projektů na fes
tivalu TOUR REGION FILM 2014, kde ob
sadilo třetí místo v hlasování poroty v ka
tegorii Multimédia.
www.incity.cz
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Kam za kulturou 
na Hradecku
Turisticky významné území Hradecko 
se rozkládá v úrodné Polabské nížině na 
území okresu města Hradec Králové. Ná
vštěvníci oblasti mohou navštívit množ
ství turistických atraktivit. Mezi nejvý
znamnější patří samotné město Hradec 
Králové, dále Šrámkův statek v Pileti
cích, město Třebechovice pod Orebem, 
Podorlický skanzen lidových staveb v Kr
ňovicích, město Smiřice se zámeckou 
kaplí Zjevení Páně, Archeopark pravěku 
ve Všestarech, Hankův dům v Hořiněv
si, Muzeum války 1866 a rozhledna na 
Chlumu, město Nechanice a zámek Hrá
dek u Nechanic a město Chlumec nad 
Cid linou se zámkem Karlova Koruna.

Ze zajímavých akcí vybíráme:
Chlum a mikroregion 
www.chlum1866.cz, www.horineves.cz
15. 11. Příjezd sv. Martina na bílém koni 
– Hořiněves
Chlumec nad Cidlinou
www.kinskycastles.com
26. 10. Halloween, aneb Piráti na vlnách 
Cidliny
7. 12. Vánoce na zámku
Krňovice – www.krnovice.cz
13.–14. 12. Vánoce ve skanzenu
Nechanice, Hrádek u Nechanic 
www.hradekunechanic.cz
22. 11. – 7. 12. Vánoce na zámku
Listopad / www.nechanice.cz
Se světýlky za strašidýlky
Piletice / www.sramkuvstatek.cz
13. 12. Malý advent na statku
Smiřice / www.mestosmirice.cz
22. 11. Vánoční trhy
Třebechovice pod Orebem 
www.trebechovice.cz
22. 11. Kateřinský jarmark
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
5. 12. Mikuláš na náměstí
Všestary / www.archeoparkvsestary.cz
1.– 2. 11. Na světle i ve stínu – nejen o po
hřbívání v pozdní době kamenné
6.– 7. 12. Co bylo před Ježíškem? – ná
boženství v pravěku (nejen o Vánocích)
www.hradecko.eu

Přehled vybraných akcí v Hradci Králové
Přehled vybraných akcí v Hradci Králové

13.–18. 10. XX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO JAZZOVÉHO FESTIVALU
 JAZZ GOES TO TOWN 2014
 Divadlo Drak, Adalbertinum, Kongresové centrum Aldis, kluby, 
 ulice města / www.jazzgoestotown.com
19. 10. ROMEO A JULIE
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis
22. 10. – 29. 11. ADOLF BORN / grafika
 Galerie Koruna / www.galeriekoruna.cz
25.– 26. 10.  HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 2014 – WDSF OPEN
 Kongresové centrum Aldis / www.revues.cz
30. 10. – 13. 11. HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ 
 sál Filharmonie Hradec Králové / www.fhk.cz
8. 11. MARTINSKÉ TRHY
 Adalbertinum / www.adalbertinum.cz
11. 11. MARTIN NA BÍLÉM KONI POD BÍLOU VĚŽÍ
 Velké náměstí /www.hradeckralove.org
14.–15. 11.  CINEMA OPEN 2014
 Bio Central / www.cinemaopen.cz
15. 11. NOC DIVADEL
 Klicperovo divadlo / www.klicperovodivadlo.cz
17. 11. MICHAL NESVADBA – Michalovi mazlíčci 
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
do 21. 11.  HUMOREST 2014 – MEZINÁRODNÍ BIENÁLE 
 V KRESLENÉM HUMORU
 Knihovna města Hradce Králové / www.humorest.cz
28.– 30. 11. XXV. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 
 Muzeum východních Čech / www.muzeumhk.cz 
30. 11. JAKUB SMOLÍK 
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
1. 12. PAVEL ŠPORCL – GIPSY FIRE 
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
3. 12. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
4. 12. SOŇA ČERVENÁ V MOCI KOUZEL – Erbena a Dvořáka
 Sál Filharmonie Hradec Králové / www.fhk.cz
4. 12. ST. PETERSBURG FESTIVAL BALLET 
 – baletní představení „Labutí jezero“
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
5. 12. Jízda mikulášského trolejbusu dopravního podniku 
 www.dpmhk.cz
8. 12. VÁNOČNÍ KONCERT BIG BAND ALDIS
 Kongresové centrum Aldis / www.bigbandaldis.cz
9. 12. VÁNOČNÍ KONCERT KHDS JITRO
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
10. 12. PARTIČKA
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
13. 12. ADVENTNÍ TRADICE V ČESKOPOLSKÉM PŘÍHRANIČÍ
 Šrámkův statek Piletice / www. adalbertinum.cz
16. 12. MARIE ROTTROVÁ
 Kongresové centrum Aldis / www.aldis.cz
13.– 21. 12. VÁNOČNÍ TRHY
 Masarykovo náměstí / www. adalbertinum.cz
31. 12. SILVESTROVSKÝ KONCERT
 Sál Filharmonie Hradec Králové / www.fhk.cz
Více informací o akcích najdete na www.calendariumregina.cz a www.hkpoint.cz.

Turistický speciál Hradec Králové, Vydalo: Statutární město Hradec Králové, Odbor kultury, sportu 
a cestovního ruchu, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, www.hradeckralove.org, 
Foto a texty: archiv města a pořadatelů, Sazba: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Tisk: Garamon s.r.o. 
Změna termínů a programu vyhrazena, informace jsou platné ke dni redakční uzávěrky 3. 10. 2014.


