Hradecko…správný cíl vaší cesty!
Leden až březen 2018
Úvod
V lednovém vydání Newsletteru Hradecka naleznete tipy na sportovní, společenské a kulturní zážitky.
Věříme, že Newsletter Hradecka vám bude inspirací pro volný čas a do nového roku vám přejeme
zajímavé cesty a šťastné návraty, ať budete cestovat na Hradecku nebo kdekoliv jinde.
Váš DM Hradecko

Archeopark Všestary nabízí své akce i v zimě
Zajímáte se o historii a pravěk? Vám jsou tedy určeny
akce v Archeoparku Všestary, které se konají v průběhu
zimy. Jedná se o Dny živé archeologie, kdy máte
jedinečnou příležitost si pravěk „více osahat“ a
dozvědět se detaily o jednotlivých obdobích. Od ledna
do března se seznámíte s Dobou ledovou (20. – 21.
ledna 2018), s Cestami pravěkých lidí (17. – 18. února
2018) a tématem víkendu 17. – 18. března 2018 bude
„Impérium vrací úder – antika a barbaři“. Pro malé
návštěvníky jsou určeny Dětské dílny v termínech 2. února, 25. února a 29. března 2018. Další
témata, termíny Dnů živé archeologie a Dětských dílen a informace naleznete na
www.archeoparkvsestary.cz.
Nedaleko Všestar se nachází Památník bitvy 1866 na Chlumu. Slavnostní Zahájení sezóny v Muzeu
války 1866 na Chlumu se bude konat 24. března 2018. www.muzeumhk.cz

Tradiční lidové veselice na Hradecku
Staročeská zabíjačka, obchůzka maškar, pečení chleba
a božích milostí, ukázky technik lidové tvorby,
řemeslný minitrh a bohaté občerstvení, to vše okusíte,
když navštívíte Šrámkův statek v Pileticích 11. února
2018. Koná se tady každoroční Masopust na statku.
Další masopust zažijete například v Nechanicích, a to
24. února 2018.
Ve dnech 24. března až 2. dubna 2018 se můžete
podívat do velikonočně vyzdobených interiérů Hrádku
u Nechanic. Akce Velikonoce na Hrádku vám připomene historii Velikonoc, jejich zvyky a tradice.
Bude otevřena i zámecká kuchyň, kde můžete ochutnat originální sváteční bílý punč.
Velikonoce na statku zažijete od 29. března do 2. dubna 2018 v roubence Šrámkova statku
v Pileticích. Podorlický skanzen Krňovice pro vás připravuje tradiční Velikonoce ve skanzenu od 31.
března do 1. dubna 2018. Čeká vás bohatý jarní program obohacený o tvořivé dílny.
Na Květnou neděli, 25. března 2018, se bude v Hořiněvsi konat Velikonoční jarmark. Poznáte
nejrůznější řemesla, můžete nakoupit stylové dárky, ochutnat jarmareční dobroty a bavit se po celý
den.
www.adalbertinum.cz, www.zamek-hradekunechanic.cz, www.krnovice.cz, www.horineves.cz

Třebechovické muzeum betlémů
Město Třebechovice pod Orebem se právem nazývá
městem betlémů. Ve světě je město proslulé muzeem
betlémů, které má ve svých sbírkách více než 500
betlémů z různých materiálů, ale tím nejvýznamnějším
je Proboštův betlém, národní kulturní památka, která
ozdobila i světovou výstavu v Montrealu.
Tomuto unikátnímu dřevěnému skvostu je více než sto
let a dosahuje úctyhodných rozměrů - délka 7 m,
hloubka 2 m, výška 2,35 m. Jeho stálou expozici doplňuje od 17. listopadu 2017 do 4. února 2018
výstava Malované betlémy, kde uvidíte mimo jiné vyšívané obrazy, barevné papírové i dřevěné
betlémy z českých krajů, ale také exotické betlémy z Mexika nebo Peru.
Více informací o připravovaných akcích naleznete na webových stránkách www.betlem.cz

Smiřické svátky hudby
Tak jako v minulých letech se bude i letos v období těsně před
Velikonocemi konat ve Smiřicích hudební festival Smiřické svátky hudby.
Zahájení mezinárodního festivalu připadá na 17. března 2018 a těšit se
můžete na cyklus 10 koncertů, který bude ukončen galavečerem 1. dubna
2018. Festival se pravidelně koná v unikátních prostorách národní kulturní
památky Zámecké kaple Zjevení Páně. www.mestosmirice.cz

Ze sauny do Labe
U slepého ramene v městské části Třebeš stojí sauna a osvěžovna NUUK. Najdete tu přírodní saunu
na dřevo, maringotku a v ní kulturní osvěžovnu a převlékárnu. Vzhledem k poloze sauny je na dosah
ledové Labe a nekonečné snové luční výhledy. Sauna je otevřená čtvrtek - pátek od 17:00 do 22:00
hodin. O víkendech se můžete potit od 10:00 do 20:00 hodin, v osvěžovně pak po saunovačce
posedět u kávy nebo čaje. Sauna nemá rezervační systém, protože v ní čas plyne svérázně jako voda
v Labi.

Otevření PETROF Gallery
Kulturní centrum PETROF Gallery vzniklo v roce 2017 přímo
v areálu továrny Petrof, na ploše 1600 m2. Rekonstrukcí staré
výrobní haly vznikl jeden z největších showroomů v Evropě
s širokou nabídkou pian, multifunkční hala pro 500 lidí a hudební
kavárna PETROF Café, která zajišťuje skvělou atmosféru
a dokonalé pohodlí každého hosta. www.petrofgallery.cz

Věnným městem s hradeckým questem
Po celou zimu můžete v Hradci Králové hrát oblíbenou hru questing, která
se jmenuje Věnným městem s hradeckým questem. Podklady pro hru
obdrží zájemci v turistických informačních centrech na Velkém náměstí
v historické
části
města
a v budově
hlavního
nádraží
ČD.
www.hradecko.eu

Rekonstrukce Muzea východních Čech v Hradci Králové
Budovu muzea na Eliščině nábřeží čeká v roce 2018 a
2019 rozsáhlá rekonstrukce, jejímž výsledkem bude
vedle nutných renovací i zpřístupnění nových prostor
pro návštěvníky, především terasy u kopule na střeše
této jediné národní kulturní památky v Hradci Králové.
Muzejní výstavy, akce a programy pro školní skupiny
i rodiny s dětmi budou po dobu rekonstrukce probíhat
v náhradních prostorách. www.muzeumhk.cz

Zimní sporty v Hradci Králové
Na Hradecku nemáme hory ani sjezdovky, které bychom mohli využít na lyžování, ale i přesto si
můžeme užít zimních sportů naplno. Zimní stadion v Hradci Králové třeba nabízí bruslení pro
veřejnost. Pokud byste si chtěli užít zimní sport na Hradecku bez námahy, tak pro vás máme řešení, a
tím jsou extraligová hokejová utkání zápasů A-týmu. Z pozice diváka toho sice moc nenasportujete /
leda jako fanoušek v „kotli“ /, ale zaručeně si to užijete. Na zápasech panuje skvělá fanouškovská
atmosféra. Mnoho z diváků se těmito zápasy nechalo inspirovat k tomu, aby s kamarády vyrazili na
veřejné bruslení, kde si hlavní pracovní výstroj hokejistů mohou odzkoušet na vlastní kůži. Veřejné
bruslení provozuje královéhradecký hokejový klub v hale II. Přesné informace o termínech a cenách
naleznete na webových stránkách www.mountfieldhk.cz.
Máte rádi běžky? Pak je Hradecko správným cílem vaší cesty. Hradecké lesy disponují ideálními
běžeckými trasami a jsou díky rovinatému terénu bez prudkého stoupání a sjezdů ideálním místem
pro začátečníky. V minulém roce běžkaři mohli využít upravené stopy o celkové délce 25 kilometrů.
Aktuální informace jsou zveřejňovány průběžně na oficiálních stránkách www.mestske-lesy.cz

Přehled akcí od ledna do března 2018
1. 1.

První den spolu

www.adalbertinum.cz

6. – 7. 1.

Festival cyklocestování

www.cyklocestovani.cz

20. 1.

Královéhradecký městský ples

www.adalbertinum.cz

20. – 21. 1.

Doba ledová – neandrtálci a ti druzí

www.archeoparkvsestary.cz

21. 1.

Dance Floor Attack

www.t-bass.cz

11. 2.

Masopust na statku

www.adalbertinum.cz

17. – 18. 2.

Cesty pravěkých lidí

www.archeoparkvsestary.cz

24. 2.

Masopust

www.nechanice.cz

9. – 10. 3.

Veletrh Infotour a cykloturistika

www.infotourhk.cz

15. 3.

Gastro

www.akc.cz

15. 3.

Výstava řemesla – tradice,

www.betlem.cz

um a zručnost našich předků
17. 3.

Velikonoční jarmark

www.adalbertinum.cz

17. – 18. 3.

Impérium vrací úder

www.archeoparkvsestary.cz

– antika a barbaři
17. 3. – 1. 4.

Smiřické svátky hudby

www.mestosmirice.cz

18. 3.

Vynášení smrtky a vítání jara

www.adalbertinum.cz

24. 3.

Zahájení sezóny v

www.muzeumhk.cz

Muzeu války 1866 na Chlumu
24. 3. – 2. 4.

Velikonoce na Hrádku

www.zamek-hradekunechanic.cz

25. 3.

Květná neděle – velikonoční jarmark www.horineves.cz

29. 3. – 2. 4.

Velikonoce na statku

www.adalbertinum.cz

31. 3. – 1. 4.

Velikonoce ve skanzenu

www.krnovice.cz

Úplný přehled akcí naleznete na www.hradecko.eu nebo na www.hkinfo.cz

Destinační Management Hradecko, Městská hudební síň,
Zieglerova 91, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 513 003
Email: info@hradecko.eu
www.hradecko.eu

