
Léto 2014 
v Hradci Králové

Léto je tady, chcete za sluncem, čistým vzduchem, na kole k vodě a do přírody? Přijeď-
te do Hradce Králové, máme všechno a přidáme spoustu zábavy! Špičkové festivaly 
- divadelní, letecké i hudební, hravá muzea, rybníky s vodními atrakcemi, řeku s par-
níčky i lesy se stezkami. Projděte se městem po stopách historie, architektury či pevnos-
ti, zastavte se na úžasných labských nábřežích, najdete tam klid a pohodu, nebo ruch 
pořádaných akcí. Budete u nás delší dobu? Vydejte se do nejbližšího okolí - Hradecka, 
zavítejte do nedalekých Královských věnných měst, nechte se unést Českou inspira-
cí. Jsou to místa přátelská a krásná, jako naše město. A abyste se vyznali, přinášíme 
i mapu. Nejen pro cyklisty :-)

28. 6. NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ
Prodej krásných řemeslných výrobků, 
regio nálních potravin a tvůrčí dílny pro 
děti. Máte jedinečnou příležitost dráto-
vat, kovat na kovadlině, kroužit na hrn-
čířském kruhu, plést koše, tkát na stavu 
a nosit na ruce dravce. 

12. 7. NÁBŘEŽÍ ŠLAPADEL
Mistrovství Evropy vozítek s pedály. 
Ojedinělé mezinárodní závody šlapacích 
vozítek se již popáté vrátí do Hradce Krá-
lové. 

27. 7. 11. NÁBŘEŽÍ SOCHAŘŮ
XI. ročník plenérové expozice soudobých 
plastik vytvořených na mezinárodním 
sochařském symposiu v Hořicích. Verni-
sáž Nábřeží sochařů, s bohatým dopro-
vodným programem, proběhne v neděli 
27. července 2014. Sochy budou vystave-
ny na Tylově nábřeží a náměstí Svobody 
do 30. 7. 2016.

2. 8. NÁBŘEŽNÍ JAZZOVÁ POUŤ
Letní jazzová pouť s podtitulem „Ná-
břežní jazzová“ je jednou z akcí letních 
hradeckých nábřeží zařazených do cyklu 
Calendarium Regina. Nabízí procházku 
jazzovými proudy či chcete-li promená-
du mezi pódii na březích Labe za hudbou.

Královéhradecká nábřeží 
14. 9. NÁBŘEŽÍ SPORTU
Cílem je představit známá i méně zná-
má sportovní odvětví na jednom místě, 
zaujmout příchozí veřejnost praktickými 
ukázkami, a tím napomoci nejen mláde-
ži, ale i dospělým občanům s výběrem 
správné sportovní aktivity.

18. 9. NÁBŘEŽÍ VYSOKÝCH ŠKOL
Záměrem tohoto projektu je prezenta-
ce a představení univerzit, které půso-
bí na území města Hradec Králové. Na 
programu se budou spolupodílet stu-
denti a vyučující jednotlivých univer-
zit, kteří vystoupí v hlavním programu 
na pódiu na náměstí Svobody. 

www.nabrezihk.cz

23. 8. NÁBŘEŽÍ KERAMIKY A SKLA
I tentokrát budou moci návštěvníci pro-
hlížet a nakupovat výrobky sklářských 
a hrnčířských řemeslníků z celé repub-
liky a obdivovat předvádění tradičních 
řemeslných technik. To vše za stylového 
hudebního doprovodu.

30. 8. XII. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ 
PAROMILŮ
Ojedinělé setkání milovníků páry, lodí, 
lodních modelů, zahradních a modelo-
vých železnic, sběratelů a konstruktérů 
parních strojů, mechanismů a historic-
kých vozidel. Připravena je prohlídka 
vystavené techniky, dále plavby na par-
níčcích po řece a jízdy na vláčcích naší 
i dalších zahradních železnic. 
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Koupaliště Flošna 

Koupaliště Flošna nabízí návštěvníkům 50m plavecký bazén, relaxační bazén s divo-
kou řekou a s masážními lehátky, dětský bazén se skluzavkou a dva tobogany, které 
obtéká líná řeka. Voda v bazénech je vyhřívána na 26° C. Jedním z velkých lákadel je 
adrenalinová skluzavka „Jump“. Najdete zde i sportovní vyžití mimo bazény ve formě 
dvou kurtů plážového volejbalu, stolního tenisu a dětského hřiště. Jako každoročně 
jsou na koupališti Flošna naplánovány akce a soutěže pro malé i velké návštěvníky. 
Jednou z novinek bude přecházení dynamické lajny „Slackline“ přes 50m bazén, aqua 
aerobik a aqua zumba. 
www.snhk.cz/flosna

Pro orientaci 
v cyklomapě
chráněné opatření (cyklista mimo mo-
torovou dopravu) je např. stezka pro cyk-
listy (společná / s odděleným provozem), 
stezka pro chodce a cyklisty, pře jezd pro 
cyklisty
integrační opatření (cyklista ve společ-
ném prostoru i s motorovou dopravou)
je např. bezmotorová / zklidněná zóna, 
cyklopruh, cyklopiktokoridor, prostor 
pro cyklisty
cyklotrasa je stopa průjezdu cyklisty 
územím bez klasického dopravního zna-
čení, nejčastěji vybavená orientačním 
dopravním značením
doporučená cyklotrasa je doporuče-
ná stopa průjezdu cyklisty územím se 
zohledněním jeho bezpečnosti, plynu-
losti a pohodlí jízdy - podle ohlasů cyk-
listů budou tyto cyklotrasy upřesňová-
ny a doplňovány
nebezpečné místo / úsek je místo nebo 
úsek, kde je potřeba zvýšená pozornost 
a opatrnost jak vůči ostatním účastní-
kům provozu, tak i s ohledem na vlastní 
jízdu. Charakterizují ho velké intenzity 
dopravy, nepřehlednost, potřeba vyšší 
opatrnosti
www.cyklohradec.cz

Procházky městem

Chcete-li navštívit nejkrásnější místa v Hradci Králové a poznat trochu z jeho historie,  
vydejte se po některém ze čtyř procházkových okruhů. Pro zvídavé děti je připravena 
brožurka Hradec Králové hrou, příznivci chytrých mobilních telefonů se mohou zapojit 
do outdoorové hry Munzee! Druhý, třetí i čtvrtý okruh můžete projet i na kole.
Historické město  – Procházkový okruh I. – barva hnědá (2,5 km)
Trasa začíná před Turistickým informačním centrem na Velkém náměstí poblíž katedrá-
ly sv. Ducha. Při procházce starým městem a jeho romantickými zákoutími poznáte to 
nejlepší z gotiky, renesance, baroka až po secesi. 
Salon republiky – Procházkový okruh II. – barva stříbrná (3,5 km)
Trasa začíná před Muzeem východních Čech na Eliščině nábřeží. Při procházce po mo-
numentálních nábřežích a pěších bulvárech snadno pochopíte, proč si díky unikátnímu 
urbanistickému konceptu a stavbám Gočára, Kotěry a dalších významných architektů 
na začátku 20. století město vysloužilo označení Salon republiky. 
Pevnost – Procházkový okruh III. –  barva červená (5,5 km)
Trasa začíná před Muzeem východních Čech na Eliščině nábřeží. Z barokní pevnosti, 
která byla po bitvě v roce 1866 u Hradce Králové zrušena, se dochovalo jen málo pozů-
statků, procházkový okruh vás provede po dvaceti z nich. 
Současná architektura – Procházkový okruh IV. – barva černá (7 km)
Trasa začíná na labské náplavce naproti Muzeu východních Čech. Neváhejte a vstup-
te do moderních prostor terminálu hromadné dopravy či Studijní a vědecké knihovny 
anebo vnímejte zeleň Šimkových sadů či jižních teras uprostřed pulsujícího města. 
www.hradeckralove.org/turista

Jak bezpečně 
zaparkovat kolo
Použití parkovací věže u nádraží je jedno-
duché. Při příjezdu stačí pouze vjet před-
ním i zadním kolem do žlábku ve vstup-
ním modulu. Pak se stiskne jediné zelené 
tlačítko na platebním terminálu a zakla-
dač si pro kolo přijede a zaveze ho za dve-
ře dovnitř parkovacího zařízení. Místo 
kola vydá žeton s čipem, kde jsou zapsány 
informace kam a kdy bylo kolo zaparko-
váno. Vyzvednutí se  skládá z vložení čipu 
do snímače a zaplacením částky parkov-
ného 5 Kč za jeden den.

Labská stezka - 1270 km putování mezi pramenem 
Labe a  Severním mořem 
I na letní sezónu je pro vás připravena komfortní cyklistická magistrála v podobě 
Labské stezky. Díky 26 km dlouhému úseku Hradec Králové - Kuks po ní můžete 
navštívit naučnou stezku Kuks-Betlém. V Kuksu, známém barokním areálu, si mů-
žete prohlédnout např. úchvatné alegorie lidských ctností a neřestí od Matyáše Ber-
narda Brauna. Na vaši návštěvu se těší i Jaroměř se světoznámým pevnostním are-
álem Josefov. Po novém úseku stezky dojedete i do Smiřic, kde si nenechte ujít 
návštěvu zámecké kaple Zjevení páně. Ve směru na Pardubice zatím není cyklostez-
ka dobudována, a tak vás při cestě na vyhlášenou Kunětickou horu čeká až do Rábů 
jízda po rušnějších komunikacích přes Vysokou nad Labem a Dříteč. 
www.labska-stezka.cz 

Městské lesy
Královéhradecké zelené plíce představují v okolí města možnost odpočinku a re-
kreace v dosahu městské hromadné dopravy s využitím veškeré pohostinnosti lesa. 
Jsou protkány turistickými trasami, cyklotrasami, hipo- a in-line stezkami i na-
učnými stezkami Pro nejmenší je připravena pohádková stezka a rytířské hradiště. 
Ojedinělými jsou také Planetární a Galaktická stezka, které vás seznámí i se světem 
vysoko nad našimi hlavami. Vstupy do lesů jsou opatřeny informačními tabulemi 
s možností získání aktualizované turistické mapy městských lesů. K dostání je samo-
zřejmě i v informačních centrech. Interaktivní mapu naleznete na městských strán-
kách:
www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy

Cyklisté vítáni
Cyklisté vítáni je celonárod-
ní certifikační systém, který 
z pohledu cyklistů prověřuje 

nabídku a vybavenost stravovacích a uby-
tovacích služeb, kempů a turistických cílů. 
Turistická zařízení, která projdou certifi-
kací, jsou označena zelenobílou známkou 
s usmívajícím se logem.
V Hradci Králové je naleznete na těchto 
místech: 
Kemp a chaty Stříbrný rybník 
Šrámkův statek Piletice 
Penzion U Mlejna  
Penzion a restaurace Zděná bouda 
Hotel a restaurace Vacek „Pod Věží“
www.cyklistevitani.cz 

Město cyklistů

Hradec Králové je půvabné město v zele-
ni a společně se svým okolím je vhodné   
k příjemnému trávení volného času. Rádi 
bychom vás zlákali zejména k cyklorado-
vánkám, a proto jsme s letošním jarem 
spustili nový web www.cyklohradec.cz, 
kde naleznete inspirativní trasy v měst-
ských lesích, tip na výlet po cyklostezce 
podél Labe až na Kuks, mapy i informace 
o bezpečné jízdě městem či cyklobusech.

Labské kolesové parníč-
ky a půjčovna lodiček
Z přístaviště na Smetanově nábřeží vy-
plouvají od května do října parníky Krá-
lovna Eliška, Hradec nebo Pirátská pla-
chetnice. Přibližně padesátiminutové 
plavby po Labi vás zavezou do romantic-
kých zákoutí, kde se vám na skytne dosud 
neviděný pohled na město. A pokud si 
chcete tužit svaly, využijte i místní půj-
čovny lodiček. Nově můžete vyzkoušet 
i cestu motorovou lodí na trase Předmě-
řice-Smiřice.
www.paroplavba.wz.cz

Hradec pro dobrodružné 
a hravé rodiny
V informačních centrech města si vyžá-
dejte „Příručku pro dobrodružné rodiny“ 
neboli průvodce Hradcem Králové pro ro-
diny s dětmi, se spoustou tipů na trávení 
volného času ve městě a blízkém okolí. 
Její sestrou je „Hravá mapa“, plná samo-
lepek, úkolů a hádanek. Navštivte s dět-
mi například některá z otevřených hřišť, 
Labyrint Divadla Drak, dětský ateliér 
a programy v Muzeu východních Čech, 
zábavní park Tongo, Obří akvárium, 
expozici Obnovitelné zdroje na Hučáku 
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



Vysvětlivky
chráněná opatření

integrační opatření

doporučená cyklotrasa 

nebezpečné místo

nebezpečný úsek

bezpečnostní stojan

BIKETOWER

cykloslužby

cyklisté vítáni

zastavěná plocha

silnice první třídy

průjezdní komunikace

číslo silnice

ulice

pěší zóna

jednosměrný provoz

cesta, pěšina

lávka pro pěší

parkoviště

kryté parkoviště

světelná signalizace

čerpací stanice

zastávka MHD

železnice

autobusové stanoviště

informace

policie

pošta

nemocnice

zdravotnické zařízení

lékárna

správní úřad soudní 

úřad

hotel

muzeum

knihovna

divadlo, kino

kostel, kaple

kříž, hřbitov

pomník, socha

krytý bazén

kempink



6 7

Panenkárium

Představuje pestrou škálu typů historic-
kých panenek z porcelánu, celuloidu, 
textilu a panenky vystřihované z papíru. 
Pozornost je zde věnována i populárním 
chodícím panenkám a panenkám mluví-
cím. Expozici doplňují historické kočár-
ky, houpací hračky, pokojíčky a nádobíč-
ka pro panenky. Otevírací doba: čtvrtek 
až neděle 10–16 hod., skupiny po telefo-
nické dohodě i v ostatní dny.
www.panenkarium.cz

Česká inspirace

Pod poetickým názvem Česká inspirace 
se představuje osm historických měst 
Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hra-
dec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč 
a Třeboň, která si vytkla za cíl ukázat ná-
vštěvníkům nesmírné architektonické 
a umělecké dědictví a bohatý kulturní 
život jednotlivých měst. Dnes je Česká 
inspirace evropským pojmem v oblasti 
kultury spojené s cestovním ruchem. 
Nechte se inspirovat i vy a přijměte po-
zvání k návštěvě a prožijete nezapome-
nutelné chvíle při hudebních a divadel-
ních festivalech, tanečních přehlídkách 
a zajímavých výstavách.

Cheb
červenec – srpen / Chebské obrazy 
– hrané prohlídky města
Jindřichův Hradec
10. – 12. července / Folková růže 
– folkový festival
Kutná Hora
červenec – září  / Kutnohorské léto
Litomyšl
4. července – 29. srpna / Toulovcovy 
prázdninové pátky – každý pátek po-
hádka nejen pro děti a koncert nejen 
pro dospělé
Polička
2. – 3. srpna / Divadelní pouť na hradě 
Svojanově
Telč
25. července – 10. srpna / Prázdniny 
v Telči – koncerty, divadla, výstavy, no-
kturna a víkendové výletní jízdy histo-
rického parního vlaku
Třeboň
19. července / Historické slavnosti Ja-
kuba Krčína

Svazek obcí Česká inspirace již mnoho 
let organizuje putovní výstavy, které bě-
hem jednoho roku navštíví všech osm 
členských měst. Letošní putovní výstava 
České inspirace s názvem Uvnitř krajin, 
na které se setkáte s malbou, výtvarný-
mi objekty i fotografiemi Ladislava Kuk-
ly,  zakončí své putování 5. září – 15. lis-
topadu ve Filharmonii Hradec Králové.
www.ceskainspirace.cz

Hradec Králové pro 
chytré telefony

Mobilní aplikace inCity pro tablety a mo-
bilní telefony je zdarma ke stažení na 
internetu. Koncentruje na jednom mís-
tě všechny důležité informace, pomůže 
s orientací ve městě, upozorní na atrakti-
vity města a okolí a díky provázání infor-
mačních zdrojů města a HKpointu.cz si 
vyhledáte kam jít za kulturou a sportem.
www.incity.cz

Turistický silniční hradecký vláček

Nevšední dopravní prostředek pro dvě komentované vyhlídkové trasy po turisticky 
zajímavých místech a stavbách našeho města pro zájemce všech věkových kategorií.
Odjezd z parkoviště u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží, kde je i konec 
tras. Pravidelný provoz do konce srpna v pracovní dny (mimo pondělí, pokud na 
tento den nepřipadá státní svátek) i o víkendech a svátcích 5 x denně v době od 11 
do 17 hodin.
www.dpmhk.cz

Park Golf Club Hradec 
Králové

Kromě golfového hřiště městského typu 
s veškerým potřebným příslušenstvím, 
zde najdete zážitkovou restauraci, hotel, 
konferenční prostory, ale i třeba frisbee 
hřiště. Hřiště je realizováno v designu 
Davida Cartera na úpatí kopce Sv. Jana. 
Hráčům je zde k dispozici 9ti jamkové 
hřiště, včetně ostrovní jamky, patrový 
driving, cvičné greeny a golfový indoor. 
www.parkgolf.cz

Hradecko

Turisticky významné území Hradecko 
se rozkládá v úrodné Polabské nížině na 
území okresu Hradec Králové. Návštěv-
níci oblasti mohou navštívit množství 
turistických atraktivit. Mezi nejvýznam-
nější patří samotné město Hradec Krá-
lové, dále Šrámkův statek v Pileticích, 
město Třebechovice pod Orebem, Po-
dorlický 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 Ci-
dlinou se zámkem Karlova Koruna.

Ze zajímavých akcí vybíráme:
Hradec Králové 
12. 7., 16. 8., 13. 9. / Komentované noč-
ní prohlídky Hradce Králové a Labské 
elektrárny Hučák
Chlum a mikroregion
3. – 5. 7. / 148. výročí bitvy u Hradce 
Králové – Königgrätz 1866

Chlumec nad Cidlinou 
15. 6. / Slavnosti hraběte Oktaviána 
– speciální interaktivní prohlídky zámku 
30. 8. / Hradozámecká noc
20. 9. / Svatební veletrh
Krňovice
5. 7. /Setkání s veterány
9. – 10. 8. / Hospodaření na vsi
20. – 21. 9. / Stará řemesla
Nechanice, Hrádek u Nechanic 
12. 7. / Zahradní slavnost 
16. 8. / Zámecké posvícení
23. 8. / Setkání s folklorem 
Piletice
4. 7. – 29. 8. / Léto na statku – každý pátek 
od 19 hodin cyklus folkových koncertů
www.hradecko.eu

Labyrint Divadla Drak 
o prázdninách nezavírá!

Divadelní prostory se v letních měsících 
obvykle uzavírají. Neplatí to zcela o Diva-
dle Drak, jehož Labyrint má otevřeno celé 
prázdniny denně od 10 do 17 hodin s vý-
jimkou pondělků a svátků. Alternativní 
charakter Labyrintu nabízí návštěvníkům 
různé zážitky – prohlídku bludiště lou-
tek, pocházejících ze slavných inscenací 
Divadla Drak, i návštěvu kreativních dí-
len, umožňující účastníkům zažít proces 
tvorby divadelního představení, zkusit si 
jednotlivé profese a nakonec i nazkoušet 
vlastní krátké představení. Pokud tedy 
toužíte proniknout do tajů divadelního 
řemesla a nespokojíte se pouze s pohle-
dem z hlediště, navštivte Labyrint Divadla 
Drak a zažijte divadlo na vlastní kůži!
www.draktheatre.cz
 

Královská věnná města
Ať jste královna či král, princ nebo prin-
cezna, přijeďte na odpoledne, celý den, 
nebo několik dní, nudit se nebudete! 
Královská věnná města jsou krásná pro 
všechny generace, jejich nevelká vzá-
jemná vzdálenost a nádherné okolí pří-
mo vybízejí k výletům i vícedenním po-
bytům. Inspirací nechť vám jsou stránky 
www.vennamesta.cz a řada produkto-
vých brožur, které dostanete v turistic-
kých informačních centrech.

Chrudim
1. – 5. 7. 2014 / 63. Loutkářská Chrudim
Jaroměř 
12. 7. 2014 / Josefovská slavnost & boj 
o pevnost
Z dobového vojenského tábora projdou 
Josefovem vojáci v historických unifor-
mách směrem k Dolíku, kde poté vypuk-
ne bitevní ukázka dobývání pevnosti.
Trutnov 
19. 7. 2014 / Den krkonošských řemesel
Tradiční akce v Tkalcovském muzeu, 
kdy lektoři předvádějí a vyučují po ce-
lém areálu lidová řemesla.
Mělník 
9. 8. 2014 / Mělnický košt
8. ročník svatovavřinecké slavnosti měl-
nického vína a gastronomie. 
Polička 
15. – 17. 8. 2014 / Festival Polička 555, 
Oblíbený letní multižánrový festival  
– klasická hudba, jazz, rock, divadlo.
Nový Bydžov 
5. – 6. 9. / Fišerův Bydžov 2014, 
18. ročník festivalu dechových orchestrů.
Vysoké Mýto 
6. 9. / Otevření muzea českého 
karosářství
Unikátní muzeum věnované českému 
karosářství, zejména významné vyso-
komýtské karosářské firmě Carrosserie 
Sodomka. 
Dvůr Králové nad Labem 
27. 9. / Svatováclavské posvícení 
Tradiční podzimní akce s prezentací čin-
nosti spolků.
www.vennamesta.cz

INFORMAČNÍ CENTRA

• Gočárova 1225,
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 534 482
E-mail: icko@ic-hk.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
víkend 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

• 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
víkend 10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
www.ic-hk.cz

Stříbrný rybník

Kemp a rekreační areál Stříbrný rybník 
jsou situovány u krásného rybníku na po-
mezí přírodního parku řeky Orlice a no-
vo hradeckých lesů, cca 5 km od Hradce 
Králové. Vstup na přírodní koupaliště 
s toboganem je pro návštěvníky zdarma, 
k dispozici je v objektu lanové centrum, 
půjčovna loděk a šlapadel. Na zalesně-
ném poloostrově se nachází hřiště na 
paintball, na travnaté ploše jsou umístě-
ny obří trampolíny, dětské hřiště, v okolí 
je množství cyklotras a turistických tras.
www.stribrny-rybnik.cz

Kuksáček 2014

Každou prázdninovou sobotu a první 
sobotu v měsících červen, září a říjen 
vyjíždí z královéhradeckého hlavního 
nádraží dvě minuty po půl desáté mo-
torový vláček Kuksáček. S námi můžete 
vyrazit hned za několika cíli - navštívit 
Archeopark ve Všestarech, bojiště prus-
ko-rakouské války na Chlumu z roku 
1866, železniční a městské muzeum 
v Ja roměři, pevnost v Josefově, barok-
ní areál v Kuksu a Žirči, ZOO a muze-
um ve Dvoře Králové, Raisovu chatu na 
Zvičině nebo přehradu Les Království. 
Motorový vůz z roku 1955 Hurvínek vás 
navíc cestou sveze po jinak nepoužívané 
železniční trati z Hněvčevsi do Smiřic. 
Jízdenky se prodávají přímo ve vlaku.
www.vlakemnakuks.cz

Muzeum PETROF
K příležitosti 150. výročí od založení 
společnosti PETROF v roce 1864 se ote-
vřely brány Muzea PETROF. Vystavené 
exponáty jsou zcela funkční, připravené 
jen a jen pro vás.
www.muzeumpetrof.cz

Dětská železnice

Dětská železnice je v provozu od srp-
na 2010 v parku na náměstí 5. května. 
Na 430 metrů dlouhé železnici, vedoucí 
přes dva mostky, vozí mašinka se třemi 
vagónky děti za příznivého počasí od 
jara do podzimu. 
www.nabreziparomilu.cz
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Hradecká putování

POHÁDKOVÁ PUTOVÁNÍ 
každou neděli od 10 hodin
PUTOVÁNÍ HISTORIÍ MĚSTA 
1. 6. a 3. 8. Putování historickým městem 
6. 7. a 7. 9. Putování Salonem republiky
NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA 
A LABSKÉ ELEKTRÁRNY HUČÁK 
14. 6. od 21.00 
12. 7. od 21.00 
16. 8. od 20.00 
13. 9. od 19.00 
Pro účast je nutná rezervace na stránkách 
www.HKpoint.cz

XX. Mezinárodní divadelní 
festival Divadlo 
evropských regionů 
a Open Air program 

je každoroční oslavou divadla v pravidel-
ném termínu 21. – 30. června, kdy se 
odehraje kolem 220 představení na dva-
ceti scénách, pod širým nebem v histo-
rickém centru města, např. Divadla Con-
tinuo, souboru Vosto5, Divadla Husa Na 
provázku, Divadla Dno, Divadla ANPU 
a mnoha dalších. Nedílnou součástí jsou 
pak doprovodné akce – workshopy, kon-
certy, výstavy a setkání divadelníků. Open 
Air program je přehlídkou divadelní-
ho, hudebního a vizuálního umě ní, 
která se odehrává na otevřených scé-
nách historického centra. I letos se 
představí více než 150 souborů a uměl-
ců z České republiky i ze zahraničí. 
www.klicperovodivadlo.cz

Přehled vybraných akcí v Hradci Králové
9. 5.  –  16. 11.  ZÁMEČNICKÁ ŠKOLA – Řemeslo je umění 1875–1952
 Muzeum východních Čech v Hradci Králové / www.muzeumhk.cz 
18. – 22. 6. GAUDEAMUS THEATRUM / 
 MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍCH ŠKOL
 Divadlo Drak / www.draktheatre.cz
18. 6. – 8. 9. VÝCHODOČESKÝ VÝTVARNÝ SALON HRADEC KRÁLOVÉ 2014
 Galerie Na Hradě / www.uvuhk.cz
18. 6. – 2. 8.  ÚSMĚVY - Born, Renčín, Hubáček, Srncová, Slíva ... 
 Galerie Koruna / www.galeriekoruna.cz
19. – 21. 6.  EUROPEAN FESTIVAL OF AVIATION
 letiště Hradec Králové / www.eurohelishow.com
 www.aviationexpoeu.com
21. 6.  OPEN SKIES FOR HANDICAPPED
 letiště Hradec Králové / www.lshk.cz
21. – 30. 6.  MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH 
 REGIONŮ – XX. ROČNÍK A OPEN AIR PROGRAM 2014
 Klicperovo divadlo - všechny scény, Divadlo Drak - všechny scény, ulice 
 města, parky, alternativní scény… / www.klicperovodivadlo.cz / 
 www.draktheatre.cz / www.openairprogram.cz
28. 6. – 18. 9. CYKLUS KRÁLOVÉHRADECKÁ NÁBŘEŽÍ  
 www.nabrezihk.cz
3. – 5. 7.  148. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866
 Masarykovo náměstí a ulice města, bojiště Chlum 1866 / 
 www.koniggratz1866.cz, www.gardahk.cz
3. – 5. 7.  ROCK FOR PEOPLE 
 Festivalpark Hradec Králové / www.rockforpeople.cz
20. – 26. 7. MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 2014
 Areál pozemního hokeje a malé kopané Farářství / 
 www.pozemni hokej.cz / www.hk-slaviahk.cz
7. – 10. 8. FORMULA STUDENT CZECH REPUBLIC 2014
 CZECHRING.cz - Autodrom Hradec Králové / www.fsczech.cz
15. 8.  ELKOV – VELKÁ CENA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, 49. ROČNÍK 
 MEZINÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO KRITÉRIA
 Ulrichovo náměstí / www.grandprixkhk.cz
21. – 23. 8. HIP HOP KEMP
 Festivalpark Hradec Králové / www.hiphopkemp.cz
29. – 31. 8. IX. GRAND PRIX MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 
 V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ
 areál Hradeckého jezdeckého klubu / www.hjk.cz
5. – 6. 9.  SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY 
 Velké a Malé náměstí, Žižkovy sady / www.slavnostikralovnyelisky.cz
6. – 7. 9.  21. ROČNÍK CZECH INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF
 letiště Hradec Králové / www.airshow.cz
11. 9.  V ZAJETÍ MÚZ – SLOVA A HUDBY
 Filharmonie Hradec Králové / www.fhk.cz
12. – 14. 9.  CZECH TRUCKFEST
 letiště Hradec Králové / www.truckfest.cz
14.9.  DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
 www.hradeckralove.org
14. 9.  XIII. ROČNÍK AKCE „MĚSTO NA KOLECH“
 ulice města / www.caspv.cz
17. - 18. 9.  FESTIVAL POULIČNÍ HUDBY
 ulice města / www.kuro.cz
19. – 20. 9.  KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY 
 okolí koupaliště Flošna a Všesportovního stadionu / 
 www.chovservis.cz
28. 9. – 28. 10.  XI. DIVADELNÍ FESTIVAL ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA 
 Klicperovo divadlo / www.klicperovodivadlo.cz
28. 9.  HRADECKÝ KOŠTÝŘ
 nádvoří Městské hudební síně / www.adalbertinum.cz

Více informací o akcích najdete na www.CalendariumRegina.cz a www.HKpoint.cz. 
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