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1. – 6.  června 
FENOMÉN GOČÁR! SYMPOZIUM 
A NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ
Tylovo nábřeží, šapito před 
Gymnáziem J.K.Tyla
Týdenní studentské, umělecké 
a výtvarné sympozium bude, 
stejně jako samotné Nábřeží 
umělců věnováno odkazu, vizím 
a reflexi díla Josefa Gočára.  
www.kk3.eu

1. září – 30. října
KONKRÉTNÍ PODZIM 
FENOMÉN GOČÁR
Výstavy proběhnou v několika 
galeriích a výstavních prosto-
rách např. Muzeum východních 
Čech, Galerie U Přívozu SVK, 
Galerie AMB, Gočárovy mlýny 
v Pardubicích. Umělci budou 
svými díly reflektovat tvorbu 
architekta Gočára a zároveň se 
pokusí o intervence do veřejné-
ho prostoru pomocí instalací, 
videomapingu či performance.
www.kk3.eu 

12. – 20. září 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - 
PAMÁTKY A VZDĚLÁNÍ
Dny evropského dědictví každo-
ročně otevírají veřejnosti brány 
nejzajímavějších budov, objektů 
a architektonických památek. 
Letošní téma je věnováno vý-
znamnému architektovi Josefu 
Gočárovi, který byl urbanista 
s odvážnou vizí. 
www.hradeckralove.org

29. září 
KONFERENCE NA TÉMA 
NÁBŘEŽÍ
Muzeum východních Čech
Spolek Pro Gočár, z.s. je hlavním 
pořadatelem konference na 
téma Nábřeží, která jsou hra-
deckým fenoménem. Scenérii 
na březích řek Labe a Orlice 
dotvářejí úžasná díla význam-
ných architektů Josefa Gočára, 
Jana Kotěry, Františka Sandera 
a dalších. www.progocar.cz

GOČÁR NA BÍLÉ VĚŽI
Hlavní prohlídkový program na 
Bílé věži  bude věnován Josefu 
Gočárovi, který spolu s Janem 
Kotěrou a dalšími architekty 
vtiskl Hradci moderní tvář. 
V průběhu roku budou v na-
bídce komentované procházky 
po městě věnované moderní 
architektuře. www.bilavez.cz, 
www.hkinfo.cz

CELOROČNÍ VÝTVARNÁ 
SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY, 
MALÍŘE, GRAFIKY I 
SELFÍČKÁŘE!
Hele, Gočár! Můžete fotit, ma-
lovat, kreslit, modelovat nebo 
natočit krátké video týkající se 
architektury, bytových doplňků, 
nábytku, urbanismu či osoby 
Josefa Gočára. 
www.fenomengocar.cz

JOSEF GOČÁR INTERAKTIVNÍ
Žáci se pomocí metody kritické-
ho myšlení seznámí s význam-
ným architektem Josefem Gočá-
rem, jeho životem i tvorbou. 
www.knihovnahk.cz

19. března 
DAVID VÁVRA O JOSEFU 
GOČÁROVI 
víceúčelový sál knihovny Města 
Hradce Králové
Poutavá přednáška z cyklu Vý-
ročí osobností nejenom našeho 
kraje. www.knihovnahk.cz

8. – 16. května
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
UMĚLECKÝCH ŠKOL 
GAUDEAMUS THEATRUM 2020
Divadlo Drak a Mezinárodní 
institut figurálního divadla
Mezinárodní projekt vytváří 
kreativní prostor pro vzájemné 
setkávání studentů, pedagogů 
a divadelníků. Devátý ročník 
je věnován performativnímu 
projektu reflektujícímu dílo ar-
chitekta Josefa Gočára. 
www.draktheatre.cz

U příležitosti Gočárova jubilea je připravena řada kulturních a vzdělá-
vacích akcí, které se odehrají v režii významných královéhradeckých 
institucí a spolků. Aktuální přehled a další informace spojené s výro-
čím naleznete na stránkách www.fenomengocar.cz a na Facebooku.

tvarně pojatý funkcionalismus). 
Stejně jako Jan Kotěra se zabý-
val i urbanismem a návrhy interi-
érových prvků a posléze i pomní-
ků. Díky jeho architektonickým 
dílům se stal Hradec Králové 
vzorem moderního města. V le-
tech 1930-1932 vypracoval pro 
město regulační plán. V Hradci 
Králové bylo realizováno 14 jeho 
projektů, např. Anglo-českoslo-
venská banka (1922-1923), Stát-
ní koželužská škola (1923-1924), 
Rašínovo státní gymnázium 
(1925-1927), obecné a měšťan-
ské školy (1927-1928), Ředitelství 
státních drah (1929-1932) nebo 
Okresní a finanční úřady (1932-
1936), dalších 11 projektů zůstalo  
nerealizováno.

JOSEF GOČÁR
architekt, urbanista, publicista, 
pedagog

*  13. 3. 1880, Semín u Přelouče
†  10. 9. 1945, Jičín

Josef Gočár studoval architek-
turu u Jana Kotěry a později se 
stal jeho spolupracovníkem. Stal 
se také profesorem architektury 
a za svůj návrh československého 
pavilonu na výstavě v Paříži ob-
držel Velkou cenu a později i řád 
francouzské Čestné legie. Byl 
představitelem pražského Má-
nesa. Část jeho tvorby lze zařadit 
k českému kubismu, respektive 
k rondokubismu a druhá část je 
projevem české moderny (vý-

14. března 
GOČÁR NEREALIZOVANÝ
Na rok 2020 připadá 140. výročí 
narození Josefa Gočára, který za-
nechal významnou stopu v Hradci 
Králové. První z cyklu komentova-
ných procházek Královéhradeckého 
architektonického manuálu (KAM) 
v roce 2020 proto bude věnovaná 
místům, pro která své projekty Go-
čár navrhoval, avšak nakonec neby-
ly realizovány.  

4. dubna 
MODERNÍ STARÉ MĚSTO 
Procházka ukáže, jak se po roce 
1900 moderní architektura prosa-
zovala v historickém jádru města, 
i když se to neobešlo bez několika 
skandálů – ať už se to týkalo Gočá-
rova železobetonového schodiště, 
Fultnerova Špalkova obchodního 
domu, Záložního úvěrního ústavu 
(dnešní galerie) nebo dostavby spo-
řitelny. Součástí bude také komen-
tovaná prohlídka budovy Galerie 
moderního umění.

2. května 
HRADECKÉ MODERNÍ PARKY 
Hradec Králové díky svému urba-
nismu bývá nazýván městem v ze-
leni. Kromě stromořadí v nově bu-
dovaných ulicích to byl především 
systém veřejných parků. Tyto parky 
navrhl především přední zahrad-
ní architekt František Thomayer, 
dále na nich pracoval Josef Kum-
pán, Leopold Batěk a Josef Gočár 
s Aloisem Wachsmannem. 

Komentované procházky

V roce 2020 uplyne 140 let od na-
rození Josefa Gočára. Architekt 
Josef Gočár byl výraznou osob-
ností, pocházel z východních Čech 
a ve východních Čechách také na-
lezneme řadu jeho realizovaných 
staveb. V řadě architektonických 
slohů za sebou zanechal význam-
né dílo typické pro daný styl. Jeho 
stavby se vždy vyznačují společný-
mi znaky, a to: ochotou přijmout 
moderní smýšlení, vkusem, citem 
pro detail i jeho uplatnění v celku. 
Pro Hradec Králové byl Josef Go-
čár jednou z klíčových osobností. 
Jeho návrhy a realizace byly nato-
lik nadčasové, že ještě sto let poté 
plní svoji původní funkci a zároveň 
přijímají dobové změny.

Obdivujte Salon 
republiky
Nejzajímavější stavby a urbanistic-
ké řešení města nejlépe poznáte 
na procházkovém okruhu stříbr-
né barvy, který trvá vycházkovou 
chůzí dvě hodiny. První z jedenácti 
stojanů naleznete před budovou 
Kotěrova Muzea východních Čech, 
jedinou národní kulturní památkou 
ve městě.
Při procházce po monumentálních 
nábřežích a pěších bulvárech snad-
no pochopíte, proč si díky unikát-
nímu urbanistickému konceptu na 
začátku 20. století město vyslou-
žilo označení Salon republiky. Nej-
významnějšími osobnostmi Salonu 
republiky byli světoznámí architek-

6. června 
KRÁLOVÉHRADECKÉ BANKY A 
SPOŘITELNY
Po roce 1900 vznikla v Hradci Krá-
lové rozmanitá řada staveb, v nichž 
našly sídlo nejrůznější peněžní a zá-
ložní ústavy. Procházka představí ty 
starší, umístěné na starém městě, 
ale i ty moderní – Agrární záložnu 
od Františka Duse, Agrární banku 
a Palác První vzájemné úrazové 
pojišťovny od Jindřicha Freiwalda, 
Národní banku a Spořitelnu králo-
véhradeckou.

5. září 
MODERNÍ BYTY V ČINŽOVNÍCH 
DOMECH 
Přestože po roce 1900 v Hradci Krá-
lové začaly růst výstavní rodinné 
domy, většina obyvatel stále byd-
lela v bytech. Procházka ukáže, kde 
se nacházely nejzajímavější a nejo-
riginálněji rozvržené byty bohaté 
vrstvy, ale také v jakých bytech by-
dleli zaměstnanci a dělníci.

3. října 
FENOMÉN GOČÁR 
Procházka po Gočárových stavbách 
s komentovanými prohlídkami inte-
riérů škol a sboru kněze Ambrože 
komplexně představí architektonic-
ké dílo Josefa Gočára ve městě, čí-
tající jeho méně známé rané činžov-
ní domy a dva mosty, ale také jeho 
tři roky trvající práci pro hradecký 
urbanismus.

www.kam.hradcekralove.cz.

ti Jan Kotěra a Josef Gočár, ale za 
vybudováním nového města stála 
i další jména, jako jsou: Oldřich Lis-
ka, František Sander, Osvald Polív-
ka, Václav Rejchl, Bohumil Sláma 
nebo Otakar Novotný.
Svým velkorysým pojetím zaujme 
komplex Gočárových škol na pra-
vém břehu řeky Labe, kde bylo 
použito pro Hradec Králové typic-
ké režné zdivo. Josef Gočár navrhl 
komplex škol zahrnující gymnázi-
um, základní a mateřskou školu tak 
promyšleně, že ve své době patřil 
k nejmodernějším v republice.
Antický ideál tělesné i duchovní 
krásy člověka měl na mysli Josef 
Gočár, když navrhoval budovu So-
kolovny, do které současně umís-
til restauraci, banku a filharmonii. 
Příjemná pěší zóna s obchody, re-
stauracemi a kavárnami ústí do 
Masarykova náměstí, které navrhl 
jako komorní veřejný prostor. Nové 
centrum moderního Hradce Králo-
vé, Ulrichovo náměstí, zaujme svou 
symetrickou kompozicí se čtyřmi 
nárožními věžovými domy. Další 
vynikající ukázkou Gočárova skvě-
lého kompozičního řešení je funk-
cionalistický komplex Sboru kněze 
Ambrože Církve československé 
husitské vybudovaný na atypic-
kém trojúhelníkovém tvaru sta-
vební parcely a připomínající svým 
tvarem loď.
Podrobnější informace naleznete 
v brožuře věnované procházkové-
mu okruhu II. Salon republiky nebo 
na webu.
www.hradeckralove.org/prochazky

SOUTĚŽTE O VOLNÉ VSTUPENKY NA BÍLOU VĚŽ

Napište tři stavby, které byly v Hradci Králové realizovány dle 
návrhu architekta Josefa Gočára. Inspirovat se můžete při procházce 
městem podle stříbrných stojanů procházkového okruhu s názvem 
Salon republiky.

Správnou odpověď na soutěžní otázku zasílejte do 31. 10. 2020 na 
email turista@mmhk.cz.

Fenomén Gočár
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Na Měsíc 
a do pravěku
Digitální planetárium láká návštěv-
níky na simulaci hvězdné oblohy, 
poutavé filmy a v neposlední řadě 
také na virtuální průlet vesmírem. 
Hvězdárna pak při příznivých me-
teorologických podmínkách nabízí 
pozorování dalekohledy.
Kromě samotných programů jsou 
k dispozici také zajímavé a poučné 
exponáty, které výklad velmi dobře 
doplňují. V současné době se jedná 
zejména o výstavu materiálů a do-
kumentů s autogramy posádek 
astronautů programu Apollo. Ex-
pozici doplňuje sbírka papírových 
modelů kosmonautické techniky. 
Nově přibude unikátní sbírka ori-
ginálních obrazů našeho předního 
výtvarníka, specializujícího se na 
rekonstrukci pravěké tematiky, Pe-
tra Modlitby. Setkáte se zde s pou-
tavým zpodobněním pradávných 
dinosaurů i mnoha dalších pravě-
kých živočichů. Hvězdárna nabízí 
také výstavu o aktuálním problému 
tzv. světelného znečištění a v nepo-
slední řadě i historicky laděnou vý-
stavu o prvorepublikových spolcích 
zaměřených na astronomii.
www.astrohk.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 tra-
sách a poznáte i vzdálenější zákoutí 
města. Projížďka je doplněna zajíma-
vým výkladem. V letních měsících je 
v nabídce i trasa do Městských lesů. 
www.dpmhk.cz

Plnou parou po Labi

Od května do září můžete navštívit 
přístaviště na Smetanově nábřeží, 
odkud vyplouvá zadokolesový par-
ník Královna Eliška, vrtulový parník 
Primátor Ulrich, motorová loď Smi-
řice, nebo Pirátská plachetnice, oblí-
bená hlavně mezi dětmi. Po dvaceti 
letech se na Labe vrátil i zrenovova-
ný parníček Hradec. Přibližně pade-
sátiminutové plavby po Labi vás za-
vezou do romantických zákoutí, kde 
se vám naskytne originální pohled 
na architekturu města a zpříjemní 
vám letní den. Pronajmout si může-
te i celou loď, a to i mimo provozní 
dobu. K soukromé projížďce si mů-
žete půjčit čtyřmístnou lodičku, či 
menší motorovou loď pro šest osob. 
www.paroplavbahk.cz

Exkurze ve výrobě  
a Muzeu PETROF
Při návštěvě továrny jednoho z 
nejvýznamnějších výrobců akustic-
kých pian v Evropě uvidíte, jak pro-
bíhá výroba nástrojů, které si svým 
romantickým a kulatým tónem zís-
kaly již mnoho hudebních srdcí po 
celém světě. 
V Muzeu si prohlédnete vzácné his-
torické exponáty, včetně nejstar-
šího dochovaného klavíru PETROF 
z roku 1867. Budou vám odkryty 
spletité osudy všech šesti generací 
rodiny Petrofů, kteří pro vás již od 
roku 1864 v Hradci Králové vyrábějí 
ty nejkvalitnější klavíry a pianina. 
www.muzeumpetrof.cz

Dětská železnice

Parčík u Novákových garáží je pří-
jemnou zelenou plochou na lab-
ském nábřeží. Největší zajímavostí 
je jediná veřejná Dětská železnice 
v Čechách, která je v provozu od 
května a nadchne bezpochyby děti 
i dospěláky. Na sousedním Sme-
tanově nábřeží je přístaviště Lab-
ských kolesových parníčků. 
www.nabreziparomilu.cz

Nahlédněte do 
strojovny Malé vodní 
elektrárny 
Infocentrum umístěné v historické 
secesní budově Malé vodní elek-
trárny Hučák poutavou formou 
představuje principy a možnosti 
energetických zdrojů založených 
na využití síly vody, větru, slunce, 
biomasy a geotermální energie. Po 
loňské modernizaci strojovny jsou 
prostory návštěvníkům přístupné 
a jsou tedy opět součástí populárně 
naučné prohlídky. 
www.cez.cz/hucak

Rodinný zábavní park 
Toboga Tongo
Předností indoor parku TOBOGA 
Tongo je možnost aktivního trávení 
volného času dětí a rodičů za každé-
ho počasí. Rodiče v tomto zábavním 
parku o rozloze 2900 m2 nejsou od-
kázáni do role pasivního doprovodu, 
ale můžou se účastnit mnoha akti-
vit. S dětmi se mohou vyřádit na to-
bogánech, trampolínách, skákacích 
hradech, horolezecké stěně, šplhací 
sopce, využít hřiště pro kopanou, 
basketbal či stolní tenis. Pobavit se 
může celá rodina i na tematicky la-
děných programech po celý rok.
www.tongohradec.cz

Dny otevřených dveří 
v hradeckém rozáriu

Saunalautta 
říční sauna na Orlici

Do lesa za sportem, poznáním i do kempu

Zahrada léčivých rostlin 

Pokud obdivujete růži, královnu 
květin, její krásu, její charisma, bo-
hatost 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 Mezinárodního sou-
těžního rozária v Hradci Králové. 
Uvidíte živé růže přímo na záho-
nech v nejlepší době pro vyniknutí 
jejich krásy, v období nejbohatšího 
kvetení, kdy jsou růže ve vrchol-
ném stavu. Rozárium je otevřené 
veřejnosti každým rokem vždy 

Finsko je zemí s více než tisícile-
tou tradicí saunování. Říční sauna 
na Orlici v zátoce Slezské plovárny 
navazuje na tradice finské plovou-
cí sauny a nabízí neopakovatelný 
zážitek ze saunování přímo na hla-
dině řeky. Kromě důkladného pro-
hřátí při 85-95°C oceníte jedineč-
nost prostředí, výhled na plynoucí 

archery a laser game i minigolf. 
V těsném sousedství kempu jsou 
situovány hradecké městské lesy, 
které jsou protkány turistickými 
trasami. Využít lze více jak 300 km 
udržovaných cest a 16 km cest as-
faltových, které jsou vhodné i pro 
in-line bruslení. S dětmi se vydejte 
na Pohádkovou nebo Vodnickou 

Relax, pohodu, klidný odpočinek, 
ale také aktivitu, sport i adrenalin. 
To všechno můžete zažít v Kempu 
Stříbrný rybník. Přijeďte načerpat 
sílu a energii a objevit dobrodruž-
ství a romantiku letního kempování. 
V areálu kempu je k dispozici stra-
vování a využít tady můžete i řadu 
atrakcí – lanový park, vodní atrakce, 

Zahrada léčivých rostlin vznikla 
v roce 1970 při Farmaceutické fa-
kultě UK. Letos si připomíná 50 let 
od jejího založení. Během let mno-
hokrát proměnila svou tvář. Dnes 
zde mohou návštěvníci obdivovat 
stovky různých léčivých rostlin, pro-
jít si naučnou stezku farmacie nebo 
obdivovat exotickou floru v nově 
zrenovovaném skleníku. Vstup na 
zahradu je v sezóně od dubna do říj-
na zdarma. 28. května v rámci Dne 

pouze dva týdny od půli června. 
Naleznete zde více než 200 růz-
ných kultivarů růží všech typů 
– růže velkokvěté, mnohokvěté, 
popínavé, sadové, pokryvné i mi-
niaturní, plnokvěté i jednoduché 
s přírodním habitem, od šlechti-
telů z Anglie, Dánska, Francie, Ho-
landska, Irska, Německa, Polska,… 
i České republiky. Každým rokem 
se v rozáriu objevuje kolem 50-60 
nových druhů. Poznáte i růže ví-
tězné, v čele se Zlatou růží města 
Hradce Králové 2020. 
www.rosetrial.cz

řeku v průběhu saunování i během 
následného odpočinku. Ke zklidně-
ní lze využít místa přímo na mole, 
střeše sauny nebo odpočinkový 
altán na břehu řeky. Všechna mís-
ta nabízí stejně úchvatný pohled 
a klid jako samotná sauna. 

www.saunalautta.cz

stezku plnou příběhů lesních víl, 
skřítků i draků. Stezka siluet ptáků 
doplněna maketami 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.kempstribrnyrybnik.cz
www.mestske-lesy.cz

otevřených dveří návštěvníky čekají 
komentované prohlídky a diskuse 
na téma „Léčivé látky v ovoci a ze-
lenině“. Zahrada léčivých rostlin se 
ve dnech 6. – 7. června zapojí do 
Víkendu otevřených zahrad. Další 
významnou akcí je Vzdělávací pro-
gram pro všechny stupně škol, kte-
rý bude probíhat 18. června. 

www.faf.cuni.cz/ 
Zahrada-lecivych-rostlin

V Hradci se baví 
celá rodina Zážitky 

v přírodě
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Za poznáním, historií a architekturou

Poznejte krásy 
hradecké architektury
Čtyři procházkové okruhy městem 
Hradec Králové se již staly klasikou 
pro milovníky architektury objevu-
jící na jejich trase jednotlivá období 
historického vývoje města. Orien-
tační stojany v terénu jsou pravi-
delně udržovány a aktualizovány 
a čtyřbarevná kombinace (hnědá, 
stříbrná, červená, černá) má své 
pevné místo v mobiliáři města. 
V propagačním materiálu „Pro-
cházky městem Hradec Králové“ 
najdete kromě tras procházkových 
okruhů i mapky k dalším procház-
kám, které v průběhu několika po-
sledních let vznikaly u příležitosti 
Dnů evropského dědictví. Zvolte 
si podle svého gusta, zda budete 
v ulicích města objevovat věže, sle-
dovat vývoj architektury školních 
budov, nebo technické provedení 
ciferníků věžních či slunečních ho-
din. Možná Vás to táhne blíže k pří-
rodě, v tom případě se vydejte do 
hradeckých parků, nebo podél řek 
Labe a Orlice, kde cestou pode-
jdete mosty různého stáří a kon-
strukčního řešení. 
Pro rodiny s dětmi je zajímavá 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 po-
kud budete pozorní, můžete se těšit 
na úlovek až 24 lvů v podobě měst-
ského nebo státního znaku, lví hla-
vy nebo lví postavy. Rozhlížejte se 
po budovách i uvnitř některých pa-

roky 2017 až 2018 prošel kostelík 
náročnou obnovou a od znovuote-
vření v létě 2019 jej navštívilo a vy-
slechlo si jeho putovní příběh více 
než 1200 návštěvníků.
Návštěvnická sezóna začne v kos-
telíku až v květnu, neznamená to, 
že by branka areálu zůstala perma-
nentně uzavřená. Naopak, každou 
poslední sobotu v měsíci je možné 
památku stále navštívit. Od května 
do konce září se příležitosti ještě 
více rozšíří. Komentované prohlíd-
ky se budou konat každý víkend 
v odpoledních hodinách. K tomu 
navíc přibývají nepravidelné speci-
ální komentované vycházky, které 
účastníky provedou pozdně večer-
ními Jiráskovými sady nebo Jižními 
terasami a jsou zakončené prohlíd-
kou kostelíku.
Termíny všech komentovaných pro-
hlídek či vycházek a jejich aktuální 
obsazenost doporučujeme sledovat 
na www.kostelsvatehomikulase.cz. 

mátek a třeba se Vám podaří najít 
dosud neobjevený lví symbol. Hle-
dat můžete také za pomoci herní 
aplikace TRIPHOOD, která Vám lví 
stezku zpestří zábavnými otázkami. 
Další zábavnou formou pro děti je 
GEOFUN, který vychází z populární-
ho 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.
Brožura „Procházky městem Hra-
dec Králové“ je k dispozici v infor-
mačních centrech a také na webu.
www.hradeckralove.org/prochazky

Příběh Kostela 
sv. Mikuláše 
Dřevěný kostelík sv. Mikuláše se 
k soutoku řek Labe a Orlice pře-
stěhoval v roce 1935 z východo-
slovenské obce Malá Poľana. Mezi 

Bílá věž zve nejen na 
krásné výhledy na 
Hradec a okolí

Královéhradecká dominanta, rene-
sanční Bílá věž, nepřestává přitaho-
vat. V šesté sezóně od rekonstruk-
ce překročí její práh a vystoupá po 
226 schodech za krásným výhle-
dem návštěvník s jubilejním číslem 
200 000. To však nebude jediné 
magické číslo. V roce 2020 tomu 
bude 140 let od narození Josefa Go-
čára, který spolu s Janem Kotěrou 
a dalšími architekty vtiskl Hradci 
moderní tvář, díky níž se mu začalo 
přezdívat Salon republiky. A právě 
tomuto urbanistickému velikánovi 
bude věnován hlavní prohlídkový 
program na interaktivních panelech.
Na své si ale přijdou i děti. Po zim-
ní přestávce se pod zvon Augustin 
vrátí komentované prohlídky s po-
lednicí. Na rozdíl od těch z pohádek 
a pověstí se té naší bát nemusíte. 
Naopak, rozvernou formou přiblíží 
nejmenším návštěvníkům zajíma-
vosti z historie Bílé věže. Kromě po-
lednice mohou děti ve věži zastih-
nout v letních měsících i mnohem 
vznešenější průvodkyni – hradec-
kou královnu. 
Pravidelným návštěvníkům jistě 
netřeba připomínat, že ochoz Bílé 
věže je každou první sobotu v měsí-
ci přístupný i ve večerních hodinách, 
čtyřikrát do roka - jednou v každém 
ročním období - pak i v době výcho-
du slunce. Kromě toho se i letos na 
církevní a státní svátky a významné 
dny rozezní zvon Augustin - a opět 
lze být doslova pár kroků od něho.
Termíny komentovaných prohlí-
dek a další informace naleznete na 
www.bilavez.cz a www.facebook.
com/Bila.vez.

Po schodech za 
doprovodu hudby 
Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 
2017 až 2019 se veřejnosti otevřelo 
empírové schodiště Bono publico. 
Schodiště, svým názvem odkazují-
cí na „veřejné dobro“, vzniklo v roce 
1810 na místě původní rybářské 
branky, která vyúsťovala na ná-
městí mezi biskupskou reziden-
cí a domem U Špuláků. Schodiště 
bylo vybudováno v době králové-
hradecké pevnosti především pro 
usnadnění přístupu k protějším 
jezdeckým a pěchotním kasárnám. 
Obnova památky se snažila vrátit 
stavbě její původní podobu a pro-
vést sanační opatření k zabráně-
ní vstupu vlhkosti do konstrukcí. 
Současně byly nainstalovány nové 
prvky, které zvyšují bezpečnost 
i komfort procházejících – nové 
osvětlení vstupu u portálu, na po-
destách, i jednotlivých stupních 
a také moderní decentní ozvučení. 
Na tlačítkovém panelu u portálů si 
navolíte skladbu, která vás bude 
při cestě doprovázet. V nabídce je 

13. – 14. března
INFOTOUR A 
CYKLOTURISTIKA
Kongresové centrum ALDIS 
Hradec Králové
Návštěvníci veletrhu opět 
najdou inspiraci na dovolenou 
a výlety v expozicích vystavova-
telů nejen z Čech, ale i zahraničí. 
Tradiční součástí bude opět 
zajímavý doprovodný program 
pro odborníky i veřejnost. 
www.infotourhk.cz

10. května
DEN RODINY
Jiráskovy sady
Celodenní kulturní, sportovní, 
ale i vzdělávací program pro 
celou rodinu. Den plný zábavy 
bude připraven nejen v Jirás-
kových sadech, ale i na dalších 
atraktivních místech v Hradci 
Králové. 
www.ic-hk.cz

16. května 
ORLICE FAMILY CUP
Orlice park
Orlice Family Cup je zábavný 
den, na kterém se pobaví a 
zasoutěží si celá rodina. Pro ná-
vštěvníky bude zajištěn bohatý 
doprovodný program v podobě 
tanečních vystoupení, doprav-
ního hřiště a dalších aktivit. 
Pro vítěze i zúčastněné budou 

dobová hudba. Při Muzejní noci 
bude připraven program také v 
Muzeu války 1866 na Chlumu. 
www.muzeumhk.cz

18. - 19. 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. Ne-
budou chybět ohňové pokusy, 
kapalný dusík, suchý led, obří 
bubliny, optické klamy, hvězdář-
ské dalekohledy, roboti různých 
tvarů a velikostí, netradiční po-
kusy s elektřinou i magnety a sa-
mozřejmě dílničky pro nejmenší. 
Přírodní vědy na dosah ruky!
www.hrajme-si-i-hlavou.cz

připraveny hodnotné ceny.
Celý výtěžek ze symbolického star-
tovného a z finančních prostředků 
od dárců bude předán národnímu 
projektu PERPETUUM MOBILE, 
které si klade za cíl, aby v každém 
regionu měly rodiny s handicapo-
vanými dětmi možnost bezplatně si 
zapůjčit jízdní kolo. Těšit se můžete 
na dětské a rodinné běhy, běh s ko-
čárkem, odpolední čtyřboj, soutěž 
v discgolfu a další nové kategorie. 
www.butterfly-aid.cz

24. května 
POJĎTE HLEDAT JEŽIBABU ANEB 
PUTOVÁNÍ ZA PERNÍKOVOU 
CHALOUPKOU
Městské lesy
Perníková chaloupka je velmi 
oblíbená sportovně turistická akce 
pro celé rodiny s dětmi, kterou ka-
ždoročně absolvuje více jak 1 000 
účastníků. Za malé startovné jsou 
celé rodiny vysílány na trať, která 

vede hradeckými lesy a po cestě, 
na jejímž konci je čeká Ježibaba 
v „perníkové“ chaloupce plní řadu 
pohybových úkolů, nechybí ani 
úkoly z poznávání přírody. 
www.kralovehradecka –kaspv.cz

29.–31. května
SRAZ HISTORICKÝCH ŠKODOVEK 
Kemp Stříbrný rybník
Škoda historic fan klub pravidelně 
jednou ročně pořádá sraz, na který 
se v posledních letech sjíždí více 
než dvě stě Škodovek s páteřovým 
rámem nejen z Čech, ale i zahraničí.
K vidění budou historické Škodov-
ky, se kterými mnozí ještě jezdili 
běžně v provozu, či je mají doma 
jako rodinné klenoty. Součástí akce 
je tradičně orientační jízda s úkoly, 
díky které budete moci spatřit vozy 
nejen přímo v kempu, ale i v pohy-
bu na trase.
 www.skodahistoricfanclub.cz

29. května
KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ 
NOC 2020 
Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové 
Návštěvníci se dočkají bohatého 
programu v duchu gotiky. Ožije 
hlavně prostor před muzeem na 
Eliščině nábřeží. Pro děti budou 
připraveny kreativní aktivity, po-
tkají se s rytíři, řemeslníky, těšit se 
mohou na ohňovou show a zazní i 

výběr melodií, které byly nahrány 
hradeckou filharmonií a jedná se 
vždy o takové, které jsou s městem 
Hradec Králové úzce spojeny. Do 
původní podoby bylo navráceno sa-
motné schodiště, které je nyní du-
bové – ve spojení se světlem a hud-
bou můžete mít pocit, jako byste 
procházeli obytným prostorem. Na 
místě, kudy za středověku scháze-
li lidé k řece koupit ryby a kudy v 
době pevnosti duněly kroky vojáků, 
dnes nejčastěji potkáte studenty, 
kteří si tudy krátí cestu z univerzit-
ního areálu do historického centra. 
Vyzkoušejte ji i vy, bude to pro Vás 
kouzelný zážitek.

Nahlédněte do 
baroka
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na 
Velkém náměstí byl postaven v le-
tech 1654 – 1666 italským architek-
tem Carlem Luragem. V 18. století 
byl vypleněn pruskými vojáky a po 
zrušení jezuitského řádu se stal 
posádkovým kostelem. Interiér byl 
několikrát renovován. Vnitřní výz-

doba zahrnuje také obraz sv. Jana 
Nepomuckého od Petra Brandla 
a nejstarší varhany v Hradci Králo-
vé. Prohlídky kostela Nanebevzetí 
Panny Marie pro veřejnost jsou od 
pondělí do pátku vždy mezi 10:00-
12:00 a 13:00-15:00 a v neděli mezi 
14:00 a 16:00. Pro širokou veřejnost 

je připravován bohatý program bě-
hem Týdne otevřených kostelů 
a Noci kostelů, kdy bude například 
možnost zúčastnit se komentované 
prohlídky kostela, navštívit věž a je 
připravován také koncert duchovní 
hudby a zvláštní program pro děti.
 www.kostelpmhk.cz
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20. června
OPEN SKIES FOR 
HANDICAPPED 2020 
Letiště Hradec Králové 
Třináctý ročník charitativní akce, 
jejímž smyslem je umožnit našim 
postiženým spoluobčanům neza-
pomenutelný zážitek z vyhlídko-
vého letu. V rámci doprovodného 
programu zhlédnete vystoupení 
různých hudebních skupin, 
ukázky leteckých akrobatů, para-
šutistů, vojenské historické i sou-
časné techniky, cvičení kynologů, 
jízdy autoškol, moto-kaskadéra 
a leteckých modelářů. Dopravní 
podnik města Hradce Králové 
již tradičně zapůjčí turistický 
hradecký vláček, ve kterém si 
mohou zájemci projet a prohléd-
nout celé letiště a pro nejmenší 
návštěvníky bude připraven 
skákací hrad.
www.lshk.cz

28.6., 19.7., 16.8., 20.9
POHÁDKOVÁ PUTOVÁNÍ  
S VODNÍKEM 
Jiráskovy sady
Vodník Čvachtal zve děti do 
svého království sevřeného 
mezi Labem a Orlicí. Projděte si 
s ním Jiráskovy sady a nechte 
se unést příběhy jeho a dalších 
zástupců z hradecké pohádkové 
říše. Komentované putování je 
nutné předem objednat.
www.hkpoint.cz
 
5. září
YOUNGTIMER RALLYE
Masarykovo náměstí
Soutěžní jízda příznivců automo-
bilů a motocyklů, které se po 
silnicích proháněly ještě nedáv-
no. Vedle klasických značek z éry 
před 2. světovou válkou jako 
jsou Tatra, Aero nebo Škoda ze 

zahraničních například Ford či 
Buick, budou k vidění Spartaky, 
Felicie nebo Octavie. Kromě 
různých úkolů po trase porota 
hodnotí nejen nejhezčí automo-
bil, nejlepší renovaci, ale také 
nejelegantnější dobové oblečení.
www.vcchk.cz

5. září
SLAVNOSTI KRÁLOVNY 
ELIŠKY 
historické centrum města 
Město již tradičně ve svých 
zdech přivítá královnu Elišku 
Rejčku, na jejíž počest propukne 
velkolepá podívaná. Historic-
ké centrum oživí středověká 
řemesla, průvody, rytířská klání, 
středověké hry a zábavy, rej 
komediantů, kejklířů a jiných 
kumštýřů. Chybět nebude 
lidově-řemeslný jarmark. Oslavy 
budou zakončeny večerním 
koncertem.
www.slavnostikralovnyelisky.cz 

25. září
NOC VĚDCŮ NA UNIVERZITĚ 
HRADEC KRÁLOVÉ 
univerzitní kampus Na Soutoku 
Tradiční Noc vědců má v letoš-
ním roce téma Člověk a robot, 
protože právě před sto lety 
vyšel slavný román R.U.R. od 
Karla Čapka. Sedm hodin chytré 
zábavy pro návštěvníky všech 
věkových kategorií univerzi-
ta chystá na všech budovách 
kampusu, a to v podobě pokusů, 
přednášek, workshopů a dalších 
aktivit. Vstup zdarma. 
www.nocvedcu.cz

10. října
DEN LESNÍ TECHNIKY
Městské lesy
V říjnu se opět můžete těšit na 
atraktivní podívanou v měst-
ských 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 od-
borníků z nejrůznějších lesnic-
kých organizací.
www.mlhk.cz

Město Hradec Králové je domo-
vem mnoha významných spor-
tovních klubů. Kromě hokejistů 
a fotbalistů zmiňme také basket-
balisty, judisty, střelce, cyklisty a 
další. Na území města se nachází 
mnoho míst, kde je možné se od-
dávat nejrůznějším sportům. Ať 
už to je krásné prostředí měst-
ských lesů, které jsou přívětivé 
pro běžce, in-line bruslaře, cyk-
listy nebo golfová i minigolfová 
hřiště, střelnice, lezecké stěny 
a lanová centra, skatepark či 
možnost vyzkoušet paddleboar-
ding 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 6. září na Festivalu sportu!

Gurmáni v Hradci Králové
7. března – 31. října 
FARMÁŘSKO-POTRAVINÁŘSKÉ 
TRHY
Ulice Letců, vedle obchodního 
domu Atrium
Nezapomeňte se od jara do pod-
zimu vypravit do ulice Letců (ved-
le obchodního domu Atrium), kde 
můžete mezi osmou a dvanáctou 
hodinou ochutnávat a nakupovat 
kvalitní a čerstvé potravinářské 
výrobky nejen z hradeckého re-
gionu. Najdete tam stánky s pro-
dejem domácích produktů. Své 
výpěstky a výrobky budou pre-
zentovat sami producenti, kteří 
kladou ve své činnosti důraz pře-
devším na kvalitní suroviny.
www.adalbertinum.cz

26. března
GASTRO HRADEC VITANA CUP 
Kongresové centrum ALDIS 
Shlédnete výstavní exponáty od 
více jak 200 soutěžících v mnoha 
kategoriích od kuchařů a cukrářů. 
Vaše chuť rozhodne o vítězné raj-
ské omáčce v soutěži Chuť Česka. 
Atraktivní je výroba carvingu v ča-
sovém limitu přímo před Vašimi 
zraky. V letošním roce jsou opět 
zařazeny soutěže pro širokou ve-
řejnost, které jsou zadané podle 
velikonočních tradic. V programu 
nechybí vystoupení našich před-
ních, mediálně známých odborní-
ků, v letošním roce bude hostem 
Mirka Slavíková, kterou znáte ze 
soutěžního televizního pořadu. 
www.gastrohradec.cz

13. června
VINNÉ LESNÍ SLAVNOSTÍ
Městské lesy, Hradečnice 
Vybraní vinaři nabídnou k ochut-
nání to nejlepší ze svých sklepů. 
Součástí slavností bude i nabídka 
různého občerstvení, dále ručně 
vyráběné sladkosti a výběrová 
káva. Pro děti budou připrave-
ny doplňkové akce, např. hasiči 
s ukázkami své techniky či sokol-
ník s dravým ptactvem. 
www.vinovlese.cz 

20. června
FESTIVAL SLADKOSTÍ 
A ZMRZLINY
Venkovní prostranství před  
OC FUTURUM
Venkovní prostranství před OC FU-
TURUM se třetí červnovou sobo-
tu promění v království sladkostí 
a zmrzliny. Na své si přijdou i milov-
níci kávy a vína. Využijte příležitost, 
jak odměnit děti nějakou dobrotou 
před koncem školního roku. 
www.butterfly-aid.cz

28. srpna 
SVÁTEK VÍNA NA SOUTOKU
Jiráskovy sady, Hradec Králové 
Svátek vína na soutoku nabídne 
návštěvníkům kvalitní vína a de-
likatesy, okouzlující umělecká vy-
stoupení i zábavný program pro 
děti a to vše v nejkrásnějším par-
ku – Jiráskových sadech v Hradci 
Králové.
www.svatekvina.cz

11. – 12. září
DEN PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ 
– KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ 
DOŽÍNKY 2020 
Šimkovy sady   
Dny propagace zemědělství a po-
travinářství je tradiční akce, jejíž 
součástí je rovněž doprovodný 
kulturní a zábavný program, ko-
čárový dožínkový průvod, ukázky 
hospodářských zvířat a prodej re-
gionálních výrobků a produktů.
www.dozinky.cz

28. září
HRADECKÝ KOŠTÝŘ
nádvoří Městské hudební síně,  
severní terasy a Žižkovy sady
V Den české státnosti a na svátek 
svatého Václava zpestří podzimní 
část turistické sezony oblíbená akce 
Slavnosti vína a burčáku. Skvělou 
atmosféru slavnosti vína spojenou 
s uspokojováním chuťových buněk 
jistě zpříjemní stylový hudební do-
provod a připraveny budou i zábav-
ní koutky pro děti.
www.adalbertinum.cz

Ráj cyklistů na Hradecku
Cyklisté vítáni

Hradec Králové se po právu nazývá 
město cyklistů. Pro jejich komfort 
jsou ve městě i okolí zřízeny služ-
by s certifikací Cyklisté vítáni, které 
jsou označeny zelenobílou známkou 
s usmívajícím se kolem. Certifikace 
je udělována ubytovacím a stravo-
vacím zařízením, kempům a turistic-
kým cílům, které jsou vybavené pro 
potřeby cyklistů, např. bezpečné 
parkování pro kola, základní nářadí 
pro opravy kol či dobíjení elektrokol. 
V Hradci Králové a blízkém okolí pa-
tří mezi certifikované služby Penzi-
on Zděná bouda, Penzion Nad Obo-
rou, Šrámkův statek Piletice, Resort 
K-Triumf ve Velichovkách, Třebecho-
vické muzeum Betlémů či Infocent-
rum HK, apartmány Jeschkeho vila 
a restaurace Baroque v Kuksu. 
www.cyklistevitani.cz

Cyklovýlety na 
Hradecku
Rovinatý terén Hradecka je ideál-
ním místem pro cyklisty všech vě-
kových generací. Královéhradecké 
městské lesy jsou protkány turistic-
kými trasami, cyklotrasami, in-line 
stezkami, naučnými stezkami, navíc 
pro děti je připravena Pohádková 
a Vodnická stezka nebo Planetární 
a Galaktická stezka. Cyklisté, brus-
laři i pěší, kteří využijí 10 km okruh 
vedoucí městskými lesy z Malšovic 
kolem Stříbrného rybníka. K častým 
cyklistickým cílům na Hradecku pa-
tří bezesporu památník bitvy 1866 
na Chlumu, Šrámkův statek v Pile-
ticích, Archeopark ve Všestarech 
nebo 26 km dlouhá cyklostezka po-
dél Labe vedoucí k baroknímu hos-
pitalu Kuks. 
www.hradecko.eu

Labská stezka – 
spojení cyklojízdy 
s přírodou, historií 
a architekturou měst
Labská stezka je jednoznačně jed-
nou z nejkrásnějších a nejoblíbeněj-
ších stezek v Evropě. Vede atraktiv-
ním prostředím koridoru řeky Labe 
od jejího pramene v Krkonoších až 
k Severnímu moři. Díky nenáročné-
mu profilu, bohaté nabídce atrakcí 
i kvalitních služeb je stezka vhodná 

pro uživatele všech kategorií včet-
ně seniorů a rodin s dětmi. V Hrad-
ci Králové a jeho okolí na Vás čeká 
jeden z nejdelších souvislých úseků 
její české části, kde si cyklisté a cy-
kloturisté mohou užít aktivního po-
bytu i bohaté nabídky atraktivních 
turistických cílů. Z těch hlavních 
určitě doporučujeme návštěvu Smi-
řic se zámeckou kaplí Zjevení páně, 
pevnostního areálu Josefov, areá-
lu Hospitalu Kuks nebo Barokního 
areálu v Žirči. 
www.labska-stezka.cz

Letní oáza na Flošně
ty na plážový volejbal, stolní tenis 
a v nabídce je také aquazorbing, 
cvičení aquazumby nebo přechá-
zení „Slackline“ přes 50m bazén. 
Pro děti je připraven koutek se za-
stíněním, v němž jsou nejrůznější 
herní prvky. Ve vybrané dny pro-
bíhá atraktivní noční koupání, při-
čemž jsou bazény osvětleny reflek-
tory a běží i všechny atrakce kromě 
skluzavky Jump. V areálu má celo-

ročně otevřeno  Squash Flošna se 
čtyřmi kurty s výborným osvětle-
ním a Wellness studio Flošna, kde 
posílíte své zdraví, odbouráte stres 
a zrelaxujete např. ve finské, bylin-
kové a bio sauně, v parní kabině 
solné nebo aroma. Využít můžete 
také whirlpool, krytý 13m bazén, 
masáže nebo turbosolárium. 

www.snhk.cz

Koupaliště Flošna nabízí návštěvní-
kům 50m plavecký bazén, relaxač-
ní bazén s divokou řekou a s ma-
sážními lehátky, dětský bazén se 
skluzavkami a dva tobogány, kte-
ré obtéká líná řeka. Voda v bazé-
nech je vyhřívána na 26 °C. Jedním 
z velkých lákadel je adrenalinová 
skluzavka „Jump“ i aqua aerobik 
v relaxačním bazénu. K aktivnímu 
pobytu na slunci slouží také kur-

Hradec 
žije sportem 

Ži
je

m
e  

sp
or

te
m

Zá
ži

tk
y p

ro
 m

al
é i

 ve
lk

é
ja

ro
 –

 p
od

zi
m

 2
02

0

ja
ro

 –
 p

od
zi

m
 2

02
0



10 11

21 .března 
GLADIATOR RACE HRADEC 
KRÁLOVÉ 
Kampus Univerzity Hradec 
Králové, centrum města
Na trati cca 4 km bude připra-
veno přes 20 překážek, které 
gladiátoři musí zdolat, aby byli 
v cíli odměněni originální me-
dailí. Pro děti budou  připraveny 
dvě tratě různé délky a speciál-
ní kategorie FAMILY.  
www.gladiatorrace.cz

22. března
KŘÍŽOVÁ DESÍTKA
Městské lesy
Křížová desítka je ideální závod 
na začátek běžecké sezony. Jed-
ná se o závod v běhu na 10 km 
a 5 km uprostřed městských 
lesů. Své ratolesti vezměte s se-
bou, součástí jsou i dětské běhy. 
www.sportvisio.cz

11. dubna
NOVA CUP – HRADEC 
KRÁLOVÉ
Všesportovní stadion
Seriál závodů horských kol 
NOVA CUP odstartuje sezonu 
právě v královéhradecké met-
ropoli, kde se na startu sejdou 
všichni příznivci cyklistiky od 
amatérů po profesionály. Zá-
vodů se tradičně účastní i děti, 
které mají do 12 let startovné 
po celý seriál zcela zdarma. 
www.novacup.cz

18. dubna
HRADECKÝ KOLOBĚH
Městské lesy, Biřička
Hradecký koloběh je netradiční 
závod smíšených dvojic v krás-
ném prostředí městských lesů, 
při kterém jeden z dvojice běží 
a jeden jede na kole. 
www.sportvisio.cz

25. dubna
NN NIGHT RUN HRADEC 
KRÁLOVÉ 2020
Velké náměstí, Hradec Králové
Běžecký závod na 10 km a na 5 km, 
jehož trasa je vedena jak centrem. 
tak podél Labe. Nebudou chybět 
dětské závody INNOGY KIDS CUP 
ani nezávodní FAMILY RUN.
www.night-run.cz

26. dubna 
AKADEMIE SOKOLSKÉ ŽUPY 
ORLICKÉ
hala Sokola Hradec Králové na 
Eliščině nábřeží
125. výročí oslaví župa Orlická 
sokolskou akademií, kde vystoupí 
zástupci nejlepších sportovních od-
dílů. Diváci se mohou těšit na ukáz-
ky moderní i sportovní gymnastiky, 
zápasu, juda, taekwonda, atletiky 
nebo exotické capoeiry. 
www.zupaorlicka.cz

27. – 28 dubna
GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 
2020 
sportovní hala Třebeš
Grand Prix Hradec Králové 2020 
je mezinárodní turnaj karate, jehož 
počátky v Hradci Králové sahají až 
do 80. let minulého století. Pořádá-
ním série turnajů GPHK si pořada-
telé z hradeckého Spartaku udělali 
v Evropě takové jméno, že jim byla 
svěřena organizace ME karate SKIF 
2017 a poté i MS karate SKIF 2019.
www.karatecup.cz

15. – 17. května
MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY MAŽORETEK 2020
Zimní stadion ČPP aréna 
Nejlepší mažoretky z celé České 
republiky si poměří své síly během 
třídenního maratonu. V odvětví 
pom-pom se představí domá-
cí nejpočetnější klub mažoretek 

A-TEAM Hradec Králové.  V rámci 
Mistrovství České republiky mažo-
retek proběhne 16. května národní 
přehlídka mažoretkových skupin.
www.mazoretkyhradec.cz

31. května 
DECATHLON CYKLOMARATON 
HRADEC KRÁLOVÉ 2020
Všesportovní stadion Malšovice 
Hradec Králové
Tradiční cyklomaraton v okolí 
Hradce Králové na tratích 60 km 
a 30 km, které vedou většinou po 
širokých lesních cestách s převý-
šením přijatelných 600 metrů. Pro 
všechny kategorie dětí nebudou 
chybět dětské závody KIDS RACE. 
Na každého čeká v cíli medaile.
www.cyklomaratontour.cz

29. srpna
VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ 
Masarykovo nám. a přilehlé ulice
Tradiční silniční závod v cent-
ru města je nově pojat ve stylu 
Hradeckého cyklo festivalu, který 
má za cíl dostat na start široké 
množství cyklistických disciplín 
s hlavním bodem programu, 
kterým zůstává silniční Velká cena 
Hradce Králové.
www.velkacenahk.cz 

6. září
FESTIVAL SPORTU 
Šimkovy sady
Mezi Hradečany oblíbený Festi-
val sportu nabídne možnost na 
jednom místě nejen zhlédnout, 
ale také vyzkoušet na 50 druhů 
známých i méně známých spor-
tovních odvětví. Sporty si můžete 
užít za odborné asistence trenérů. 
Součástí festivalu bude i v letošním 
roce hra, jejímž smyslem je nasbí-
rat razítka za vyzkoušené sportov-
ní disciplíny a získat drobné ceny.
www.hradeckralove.org

13. září
MĚSTO NA KOLECH
prostranství u plaveckého ba-
zénu, ulice města
Tradiční cyklistická vyjížďka 
městem Hradec Králové po 
vyznačené a bezpečné trase, 
spojená s kulturním a sportov-
ním programem a vyhlášená 
skvělou přátelskou atmosférou 
všech vyznavačů cyklistiky. 
www.kralovehradecka-kaspv.cz 

28. září 
GOČÁROVY SCHODY
Velké náměstí
Účastníci se mohou těšit na 
okruh, jehož součástí je i sjezd 
Zpívajících schodů a Teras Kozin-
ka a v závěru závodu i tradiční 
výjezd Gočárových schodů zpět 
na Velké náměstí. V dopoledním 
programu jsou připraveny dět-
ské závody a exhibice.
www.novacup.cz
 
4. října 
HRADECKÝ PŮL/MARATON 
Malé náměstí, městské lesy
Závod pro příznivce rekreační-
ho i závodního běhu se startem 
a cílem v historickém centru. 
Oficiálně certifikované trati 
půlmaratonu a maratonu. Sou-
částí akce je pestrý doprovodný 
program v prostorách Malého 
náměstí i Žižkových sadů.
www.sportvisio.cz

Aquacentrum s unikátním vlnobitím 

Plavecký areál na Eliščině nábřeží 
nabízí relaxaci i aktivní vyžití pod 
jednou střechou. Hlavní atrakcí 
aquacentra je 30m bazén s vlnobi-
tím. Okolo hlavního bazénu najdete 

několik vířivých relaxačních bazén-
ků, dětský koutek se skluzavkou 
a skákacím hradem a také 82 m 
dlouhý tobogán. Sauna a SPA zóna 
nabízí parní komoru a finskou sau-

nu, ledovou studnu a v odpočinkové 
místnosti i vodopád na skle. Přímo 
v bazénové hale se můžete ob-
čerstvit v baru u vody nebo bistru 
nad vodou. Skrz spojovací chodbu 
můžete projít do sousední budovy, 
kde naleznete 50m plavecký bazén 
a menší dětský bazén s podvodními 
sopkami. V určené dny je zde možné 
si zacvičit aquaerobic. V letní sezóně 
se součástí areálu stává i venkovní 
relaxační zóna 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

Lesní  
tělocvik
Lesní tělocvična v městských lesích 
vybudovaná v roce 2018 má veli-
ký úspěch. Sportovci a návštěvníci 
všech věkových kategorií si užívají 
zdravé cvičení na čerstvém vzdu-
chu. Městské lesy se tak rozhodly 
tělocvičnu rozšířit o dalších šest 
prvků. Nově si návštěvníci mohou 
vyzkoušet ručkování, posilování 
nohou nebo bouldrovací lezeckou 
stěnu. Lesní tělocvičnu naleznete 
naproti cyklozastávce U Pytláka na 
trase asfaltového okruhu. 
www.mestske-lesy.cz

V Hradci to žije 

Divadlo Drak se dlouhodobě věnu-
je divadelním, výstavním i lektor-
ským projektům pro děti a mládež. 
Od únorové premiéry má tato scé-
na nově na programu loutkovou 
adaptaci pohádky Šípková Růžen-
ka. Pro děti od tří let vzniká v Draku 

V letošním roce zahájilo kino Bio 
Central svou 91. sezónu. Ve svém 
repertoáru se zaměřuje především 
na kvalitní filmovou tvorbu. Hostí 
festivaly filmové, hudební i lidsko-
právní a zajímavé přednášky. Letos 
na jaře pro své návštěvníky chystá 
např. festival španělsky mluveného 
filmu La Película, Dny evropského 
filmu nebo festival Jeden svět. Na 
podzim si pak ve velkém sále může-
te poslechnout jazzové muzikanty 
v rámci hradeckého Jazz Goes to 
Town. Víkendy patří rodině a pře-
devším dětem. Na rodinné filmy, 
české či dabované navazují o ne-
dělním odpoledni dětské dílny nebo 
workshopy s názvem Filmoviště.
www.biocentral.cz

Muzeum východních Čech nabízí 
návštěvníkům nejen prohlídku této 
čerstvě zrekonstruované budovy, 
ale samozřejmě také jedinečný 
program. Nechte se inspirovat!
Výstava Uprostřed Koruny České 
– gotické a raně renesanční umění 
východních Čech 1250-1550 – od 
7. února 2020 do 28. června 2020. 
Hlavní výstava sezóny zaplnila té-
měř celý interiér nově zrekonstru-
ované výstavní budovy Muzea 
východních Čech v Hradci Králové 
a je obohacena o významné mezi-
národní zápůjčky z Polska, Rakous-
ka a Německa. Poprvé v novodobé 
historii představuje ucelený pohled 
na bohatství regionu východních 

inscenace Do hajan!, která bude mít 
svou premiéru v dubnu 2020. 
Galerie Labyrint Divadla Drak v této 
sezoně ožila dvěma výstavními 
projekty. V prvním patře čeká ná-
vštěvníky retrospektivní výstava 
mapující šedesát sezón Divadla 
Drak s názvem Příběh Draku 1958 
- 2018, která je doplněná jak lout-
kami a divadelními artefakty, tak 
unikátními dobovými materiály. Ro-
dinný život v Československu mezi 
lety 1968 - 1989 přibližuje malým 
i velkým návštěvníkům druhá expo-
zice s názvem A neříkej to ve škole....
Na rodiče s dětmi čekají v Labyrintu 
pravidelné Nedělní ateliéry – dílny 
pro veřejnost s divadelními lektory. 
www.draktheatre.cz

Hradec Králové se může po-
chlubit bohatým kulturním 
životem. Sídlí zde Klicperovo 
divadlo, Divadlo Drak, Filhar-
monie Hradec Králové, Hra-
decká kulturní a vzdělávací 
společnost, Kongresové cen-
trum Aldis, Galerie moder-
ního umění, Letní kino Širák 
a mnoho dalších organizací, 
které přináší na pole kultury 
zajímavé projekty a akce.
Kalendář akcí a rezervace 
vstupenek na www.hkinfo.cz.
Nejvýznamnější akce ve městě 
www.calendariumregina.cz.

Čech v období od 13. do 16. století. 
Dosud málo známý fond středověké 
a raně renesanční výtvarné kultury 
východočeského regionu je předsta-
ven v širokých kulturně historických 
souvislostech střední Evropy. Na 
výstavě je shromážděno přes 400 
uměleckých předmětů zahrnujících 
sochy, deskové obrazy, celé středo-
věké oltáře, knižní malbu, archiválie, 
umělecké řemeslo, archeologické 
památky a doklady každodennos-
ti středověkého člověka. Výstava 
sleduje i proměnlivé vztahy mezi 
východními Čechami a sousedními 
oblastmi, zejména Slezskem. 

www.muzeumhk.cz

Divadlo Drak je prostorem 
pro celou rodinu

Nejen filmy 
v Bio Central

Muzeum východních Čech

Do knihovny 
nejen pro knížky
Březen – duben
VÝSTAVA J.A.KOMENSKÝ 

Březen – duben
VÝSTAVA BOHUSLAV 
BALBÍN
 
Červenec – srpen
JÓGA NA STŘEŠE 
KNIHOVNY I LETNÍ CVIČENÍ 
TAIJI QIGONG

Červenec – srpen
130 LET OD NAROZENÍ 
KARLA ČAPKA

celý rok 
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ 
NEJENOM NAŠEHO KRAJE

www.knihovnahk.cz
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pochází z pera Michala Horáčka. 
Pro koncert jsou vybrány písně, ve 
kterých se najdou ženy i muži všech 
věkových kategorií. Vynikající Petr 
Malásek pak velmi zkušeně a in-
stinktivně doprovodí na klavír jed-
notlivé písně. 
www.petrofgallery.cz

16. a  21. května 
MENU
Městská hudební síň (kostel 
sv. Jana Nepomuckého)
Série hudebních a audiovizuálních 
večerů MENU, která je platformou 
pro prezentaci současného umě-
ní ve městě, nabídne v květnu dva 
večery s mimořádnými zahraniční-
mi hudebními hosty. 16. května se 
v beuronských prostorách Měst-
ské hudební síně představí Mai Mai 
Mai, elektronický drone projekt 
Toni Cutroneho, jednoho z vůd-
čích osobností římské avantgardní 
umělecké scény. 21. května rozez-
ní píšťaly varhan svým unikátním 
vystoupením Burial Hex, americký 
multiinstrumentalista a hudební ex-
perimentátor Clay Ruby, během své 
jediné tuzemské zastávky aktuální-
ho turné. 
www.menumusic.cz

31. května – 7. června
TÝDEN OTEVŘENÝCH KOSTELŮ
Týden otevřených kostelů je ojedi-
nělý projekt, jehož cílem je předsta-
vit křesťanství a ukázat co nejširší 
rozsah jeho aktivit a tím pomoci 
odbourat zažité předsudky. Jedním 
z dalších cílů je i rozšíření povědo-
mí o historicko-kulturním dědictví 
křesťanství, které nabízejí sakrál-
ní stavby, a praktické připomenutí 
toho, že jsou centrem společenské-
ho a kulturního života města i dnes. 
Sedmý ročník nese tematický ná-
zev ODVAHA. Můžete se těšit na 
již tradiční koncert Václava Uhlíře 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
setkání s Milošem Rejchrtem a Ma-
rií Viktorií Kopeckou či kapely YES, 
GOJI a PROSTOJ.
www.tyden-otevrenych-kostelu7.
webnode.cz/ či na FB profilu  
www.facebook.com/tokhk

23. září 
ORCHESTR NA DOTEK
PETROF Gallery
Jedinečná spolupráce Filharmo-
nie Hradec Králové v čele s di-
rigentem Debashishem Chaud-
hurim. V tento večer zboříme 
všechny hranice mezi diváky 
a umělci. Divák se stane nedíl-
nou součástí uměleckého výko-
nu a zažije hudební vystoupení 
přímo zevnitř hudebního tělesa. 
Tento styl uspořádání dá kon-
certu úplně jiný rozměr – slyšet 
a vidět dirigenta s orchestrem 
z neobvyklého úhlu je nevšed-
ním zážitkem. 
www.petrofgallery.cz

24. září 
ZDENĚK IZER „ NA PLNÝ 
COOLE“
Velký sál Adalbertina
Pořad, ve kterém se diváci se-
tkají s jedinečným a nezaměni-
telným humorem Zdeňka Izera. 
Jako vždy přijdou na řadu oblí-
bené zábavné scénky, parodie, 
mnoho skvělých vtipů a imi-
tování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. 
www.hkpoint.cz

5.října
SETKÁNÍ U LAVIČKY VÁCLAVA 
HAVLA
Wonkova ulice
Masarykova společnost pořádá 
setkání občanů u Lavičky Václa-
va Havla k 84. výročí narozenin 
prezidenta Václava Havla.
www.masarykovaspolecnost.cz

24. – 25. října
HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 
2020-WDSF10 
Kongresové centrum Aldis
32. ročník jedné z nejstarších 
mezinárodních tanečních soutěží 
v Evropě, kde se představí špič-
kové taneční páry ve věkových 
kategoriích děti, junioři, mládež, 
dospělí a senioři v tancích stan-
dardních a latinskoamerických.    
www.hkopen.cz

7. dubna
TÓNY JARA – KLAVÍR A 
HOUSLE – MARTIN KASÍK & 
ROMAN PATOČKA
PETROF Gallery
Jedinečné spojení dvou velkole-
pých nástrojů v podání excelent-
ní dvojice Martina Kasíka a Ro-
mana Patočky. V tomto podání 
zahájíme koncertní řadu Antoní-
na Petrofa pro rok 2020 a zrov-
na tak přivítáme jaro.
www.petrofgallery.cz

18. dubna
NAŠI FURIANTI
Filharmonie Hradec Králové
Oslavy výročí Sokolské župy 
Orlické zahájí komedie Naši fu-
rianti v režii Bohumila Gondí-
ka - Divadlo pod Petřínem při 
T.J. Sokol Kampa za doprovodu 
Muziky souboru písní a tanců 
Josefa Vycpálka. 
www.hkpoint.cz

26. dubna 
VARHANNÍ RECITÁL 
Filharmonie Hradec Králové
Čtvrtý a závěrečný koncert nově 
uvedené Stříbrné řady Filharmo-
nie Hradec Králové. V rámci této 
abonentní řady jsou uváděna 
díla dávající vyniknout varhanám 
čerstvě zabydleným v sále filhar-
monie. V závěrečném koncertu 
zahraje a představí možnosti 
našeho mistrovského nástro-
je německý varhaník, sbormi-
str a dirigent Thomas J. Frank 
(Wiesbaden). Autory varhanních 
kompozic jsou Buxtehude, Mans, 
Ketèlbey, Pasini, Weaver, Ogden 
a další.
www.fhk.cz

12. května
VE DVOU TOUR – LENKA NOVÁ 
& PETR MALÁSEK
PETROF Gallery
Komorní záležitost, která v kon-
kurenci velkých show a výprav-
ných produkcí představuje pro 
diváky zcela výjimečný zážitek. 
90 minut kvalitní hudby a vý-
borných textů, z nichž většina 

5. června
NOC KOSTELŮ 2020
Noc kostelů nabídla široké veřej-
nosti v České republice poprvé 
v roce 2009 možnost navštívit kos-
tely a modlitebny a poznat nejen 
jejich kulturní hodnotu, ale také se 
seznámit s křesťanstvím prostřed-
nictvím hudby, výtvarného umění, 
divadelního představení, rozhovoru 
či setkání.
www.nockostelu.cz

14. června - 23. srpna
PROMENÁDNÍ KONCERTY
Jiráskovy sady
Hradecká kulturní a vzdělávací 
společnost tradičně pořádá neděl-
ní promenádní koncerty v krás-
ném prostředí Jiráskových sadů na 
soutoku Labe a Orlice v letní sezó-
ně. V letošním roce je připraveno 
11 koncertů, 14. června zahajuje 
Dechový orchestr ZUŠ Habrmano-
va a sezóna potrvá až do 23. srpna. 
Začátky jsou vždy v 16 hodin a ob-
čerstvení je zajištěno. 
www.adalbertinum.cz

25. července
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…  
A MICHAL PROKOP & FRAMUS 
FIVE
Letní kino Širák Hradec Králové
Vladimír Mišík je jednou z legend 
české populární hudby. S kapelou 
Etc… začal vystupovat v roce 1974 
a koncertuje dodnes. Vladimír Mišík 
& Etc…vystoupí se svým koncertním 
programem v unikátním dvojkon-
certu s kapelou Framus Five v čele 
s jedinečným zpěvákem Michalem 
Prokopem. 
www.hkpoint.cz

14. září
SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ  
K 83. VÝROČÍ ÚMRTÍ TGM
Masarykovo náměstí
Hradecká Masarykova společ-
nost pořádá veřejné shromáždění 
k 83. výročí úmrtí prvního prezi-
denta Československé republiky 
Tomáše Garrigua Masaryka.
www.masarykovaspolecnost.cz

28. dubna – 4. června
ČESKÝ A SLOVENSKÝ AUTORSKÝ 
ŠPERK VE FOX
Mezinárodně uznávaní čeští 
šperkaři ve FOXU. Sběratelský 
a autorský šperk. Objekt, který je 
odrazem myšlenky, jehož hodnota 
se nezakládá pouze na materiálu, 
z něhož je vyroben, nýbrž na sa-
motném příběhu.

9. června – 8. září 
FENOMÉN LIBUŠE NIKLOVÁ
Představení ojedinělé sbírky hraček 
inspirovaných uznávanou autorkou 
Libuší Niklovou. Součástí výstavy 
je kolekce hraček zapůjčená sběra-
telem Lukášem Tomanem. Výstavu 
zahájí performancí malíře, herce 
a výtvarníka Petra Nikla.

PETROF Café
1. června – 30. července
PASTELY NADI VOLDÁNOVÉ
Členka Ateliéru malířů a grafiků 
AMAG v Náchodě vám nabízí po-
hledy do krajiny, panoramata měst 
i variace na objekty v kontrastu 
s černou plochou v osobitém pojetí 
amatérské výtvarnice.

Galerie Artičok
24. dubna – 17. června 
VÝSTAVA TVÁŘÍ V TVÁŘ
Dvanáct portrétů – dvanáct příbě-
hů – jedna diagnóza. Název výstavy 

Duben Petr Fischer - Follow   
 your heArt
Květen Krajina Orlicka
Červen Atmosféra divadelní  
 ho festivalu
Červenec Nábřeží umělců
Srpen Fotoklub Alfa Pardu-  
 bice
Září Fotoklub Náchod
Říjen Odysseus Jachtklub   
 Hradec Králové
Listopad Premiéra 2020

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

Galerie Barbara
www.gbarbara.cz

Galerie Suterén
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/atelierla-
byrint

Galerie U Přívozu
www.svkhk.cz

GALERIE 
MODERNÍHO 
UMĚNÍ 

do 10. května 
BLÍŽ K FANTAZII NEŽ 
K REALITĚ
Výběr z díla Vladimíra Preclíka 
z let 1960–1968. Aktuální expo-
zice Galerie Vladimíra Preclíka 
prezentuje výběr děl umělce z 
let 1960–1968, z období, které 
patřilo k tvůrčím vrcholům této 
výrazné osobnosti české sochař-
ské scény druhé poloviny 20. 
století. Počátky umělecké tvorby 
Vladimíra Preclíka (1929–2008) 
byly úzce spjaty s Hradcem Krá-
lové, kde se vyučil řezbářem. 

Galerie Fox
do 17. dubna 
EROTIKA V UMĚNÍ
Zastavte se! Vnímejte lásku 
a erotiku, která se výtvarně 
odráží v tvorbě několika autorů. 
Vernisáž doprovodí taneční per-
formance v podání Markéty Jan-
dové. Během výstavy proběhne 
též autorské čtení s autory 
knihy Bohemian Taboo stories.
Vystavující: Jakub Berdych, 
Markéta Kratochvílová, Anna 
Marešová, Projekt Bohemian Ta-
boo Stories, Karin Zadrik, David 
Mazanec, Tereza Vu a další.

není náhodný - co fotografie, to jiný 
příběh, avšak jedno mají společné 
-nevzdat to, postavit se tváří v tvář 
životní překážce a začít se znovu 
radovat. Předmětem projektu je 
putovní výstava velkoformátových 
portrétních fotografií dvanácti žen 
různého věku s rakovinou prsu.

GALERIE KORUNA
15. dubna - 13. června
PAVEL SUKDOLÁK 
barevné lepty 
 
17. června – 1. srpna 
ÚSMĚVY 
obrazy, grafika 
J. Slíva, A. Born, P. Matuška a další. 

5. srpna – 5. září
LETNÍ KOLEKCE ČESKÝCH 
AUTORŮ 
obrazy, kresby, grafika 
 
10. září – 17. října 
SVĚTOVÁ GRAFIKA 
Dalí, Miró, Vasarely, Toyen
 
21. října – 5. prosince
ALENA ANTONOVÁ, DANIELA 
BENEŠOVÁ 
obrazy, grafika 

Galerie SUTERÉN
Infocentrum Hradec Králové
Březen ZUŠ Habrmanova

Inspirace pro milovníky výtvarného umění a designu

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 24. června do 7. září představí 
svou aktuální tvorbu více než pade-
sát autorů z oborů malby, sochař-

fotografů, řezbářů ale i designérů.
www.impulshk.cz

FOX GALLERY je 
místo současného 
umění a designu
V prostorách budovy Galerie mo-
derního umění na Velkém náměstí 
objevíte design shop, výstavní pro-
story, kde probíhají autorské vý-
stavy, komorní akce i workshopy 

ství, grafiky, umělecké fotografie, 
kresleného a malovaného humoru. 
Čestným hostem salonu bude ten-
tokrát textilní výtvarník doc. MgA. 
Vlastimil Vodák. Letošním ročníkem 
se výtvarníci UVU připojí k uctění 
100. výročí narození arcibiskupa 
Karla Otčenáška.
www.uvuhk.cz

Den otevřených 
ateliérů
Centrum uměleckých aktivit Im-
puls Hradec Králové, letos již poos-
mé organizuje dvoudenní výtvarný 
festival Dny otevřených ateliérů – 
(DOA). Každoročně se koná v druhé 
polovině května či června. Výzvu 
loni vyslyšelo více jak 40 výtvarníků 
a institucí nejrůznějších oborů a za-
měření. Návštěvníci mohou zavítat 
jak do renomovaných galerií, tak i 
do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, 

a komentované projekce. Dvě pa-
tra propojená původními točitými 
schody ukrývají ručně šitou autor-
skou módu, obrazy, objekty, výrob-
ky ze skla, z porcelánu i ze dřeva, 
knihy, designové hračky. Zářiový 
Festival designu a umění se zamě-
řuje na prezentaci umění a desig-
nu ve veřejném prostoru, nechybí 
módní přehlídky, prodej designové 
módy a jiného užitného designu, 
stejně jako hudební program a per-
formance. www.foxgallery.cz
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Hradec Králové 
město festivalů

17. dubna – 8. května 
KRÁLOVÉHRADECKÝ MAJÁLES
Šimkovy sady, ulice města 
Majáles je v Hradci Králové už od 
roku 2006 a za tu dobu se stal 
jednou z nejnavštěvovanějších 
a nejočekávanějších událostí roku. 
Hradec na bruslích, Florbalová bi-
tva, koncerty studentských kapel 
a mnoho dalších aktivit jsou sou-
částí doprovodného programu. 
Akce každoročně vrcholí open air 
koncertem v Šimkových sadech, je-
hož program zdobí ti nejlepší z čes-
ké a slovenské hudební scény. 
www.hradec.majales.cz

25. dubna
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE 
Taneční studio T-BASS Hradec 
Králové
V rámci Festivalu dětského tan-
ce proběhne celostátní přehlídka 
Street Dance a soutěž Break Dan-
ce FLOORMASTER 2020. Jde o akci 
s jednou z nejdelších tradic součas-
né breakdancové scény, která si 
získala velkou prestiž. Pořadatelé 
očekávají účast více než 200 taneč-
níků a 20 tanečních skupin z Česka, 
Slovenska, Polska a Ukrajiny. Sou-
těžit se pak bude v atraktivních dis-
ciplínách Crew vs. crew kid battle, 
Poppin battle, Break dance show, 

10. – 11. června
ENTRÉE K TANCI
Divadlo Drak
ENTRÉE K TANCI je festival taneč-
ní a pohybové tvorby (moderního 
tanečního umění). Jedním z cílů 
festivalu je podpora české taneční 
tvorby a její konfrontace s tvorbou 
zahraniční. Festival se uskuteční 
ve dvou samostatných večerech 
na studiové scéně Divadla DRAK 
v Hradci Králové, ve kterých se 
objeví díla jak českých, tak zahra-
ničních tvůrcu. Festival pravidelně 
dává prostor i regionálním taneč-
ním skupinám. Festival je nedílnou 
součástí mezinárodního festivalu 
TANEC PRAHA 2020.
www.adalbertinum.cz

11. – 14. června
SBOROVÉ SLAVNOSTI • CZECH 
CHOIR FESTIVAL • HRADEC 
KRÁLOVÉ
královéhradecké kostely a kon-
certní síně
Festival Sborové slavnosti se díky 
své jedinečné koncepci již několik 
let řadí k největším a nejprestižněj-
ším festivalům tohoto druhu v Čes-
ké republice. Každý rok je druhý 
červnový týden věnován jiným 
kategoriím sborů (dětské, smí-
šené, mládežnické sbory, vokální 
soubory apod.). Na sedmnáctém 
ročníku festivalu se představí smí-
šené, ženské a mužské sbory nejen 
z České republiky, ale především ze 
zahraničí. Jedním z vzácných hostů 
Sborových slavností v roce 2020 
bude pěvecký sbor z Malajsie. Fes-
tival se tradičně odehraje na tra-
dičních místech v Hradci Králové, 
jako je Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie či Sbor kněze Ambrože, ale 
také na dalších místech v Králové-
hradeckém kraji.
www.sboroveslavnosti.cz

18. – 20. červen 
ROCK FOR PEOPLE 
Festivalpark Hradec Králové 
Jeden z největších a nejstarších 
letních hudebních open-air festiva-
lů u nás, Rock for People, je s Hrad-
cem Králové spjatý již déle než celé 
desetiletí. I letos přivítá hradecký 

Power move contest, Battly crew 
vs. crew a Footwork contest.
www.adalbertinum.cz

1. května 
STŘEDOEVROPSKÝ JAZZOVÝ 
MOST
Masarykovo náměstí
V programu mezinárodního festi-
valu vystoupí jazzové kapely z Čes-
ké republiky, Slovenska, Polska 
a Maďarska. Součástí akce je trh li-
dové tvorby a bohaté občerstvení.
www.adalbertinum.cz 
   

30. května
NA JEDNOM BŘEHU /  
18TH WORLD MUSIC FESTIVAL
Letní kino Širák
Osmnáctý ročník kultovního fes-
tivalu Na jednom břehu bude jed-
nodenní, načechraný evropskou 

festivalpark desítky vynikajících 
kapel z celého světa i ty nejzajíma-
vější zástupce domácí hudební scé-
ny a spolu s nimi nadšené hudební 
fanoušky ze všech koutů České re-
publiky i ze zahraničí, aby společně 
oslavili začátek léta.
www.rockforpeople.cz

19. – 26. června
MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ 
FESTIVAL DIVADLO 
EVROPSKÝCH REGIONŮ A 
OPEN AIR PROGRAM HRADEC 
KRÁLOVÉ
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak 
a centrum Hradce Králové
Poslední červnový týden v Hrad-
ci Králové bude opět žít divadlem. 
26. ročník mezinárodního festi-
valu Divadlo evropských regionů 
a 21. ročník Open Air Programu na-
bídne desítky divadelních, hudeb-
ních a doprovodných produkcí z tu-
zemska i zahraničí, které zahrnují 
nejrůznější žánry. Od činohry, alter-
nativního divadla, tance a kabaretů 
po improvizaci, autorská předsta-
vení, pohádky či loutkové divadlo. 
Osm festivalových dní přináší na 
tradiční kamenné scény, do moder-
ních divadelních budov, ale také do 
ulic i pod širé nebe divadlo ve všech 
jeho podobách.
www.divadloevropskychregionu.
cz; www.openairprogram.cz

8. července
PETROF FEST
PETROF Gallery
Mezinárodní letní festival PETROF 
FEST se v letošním roce vrací do 
Hradce Králové! Festival, který se 
zde koná v pořadí již podruhé, za-
hájí svým vystoupením talentova-
ný mladý pianista Matyáš Novák. 
Srdečně vás zveme na koncerty 
nejvýznamnějších umělců a svě-
tových učitelů hudby se studenty 
z různých koutů světa. 
www.petrofgallery.cz

5. – 6. září
XXVII. CZECH INTERNATIONAL 
AIR FEST 2020 - CIAF 2020
letiště Hradec Králové 
Královéhradecké letiště již po 27. 

world music, štědrý a požehna-
ný. Tématem festivalu bude WO-
MEN IN WORLD MUSIC / ŽENY 
VE WORLD MUSIC a patronkou 
autorka a zpěvačka Lenka Dusi-
lová. V dramaturgii zazáří cenami 
ověnčená autorka a zpěvačka Lili 
Amound Clouds z Německa nebo 
švédské rockabilly trio Baskery. 
Na jednom břehu není jen festival, 
ale způsob vnímání života, který 
reflektuje situaci ve společnos-
ti. Proto vybírá dramaturgii nejen 
dle oblíbenosti, ale též na základě 
osobnosti a morálního kreditu sa-
motných umělců. Součástí festi-
valu bude opět Art & Food festival 
s buskingovou scénou zdarma pro 
příchozí na Orlickém nábřeží. 
www.najednombrehu.cz

30. 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, výbor-
ného jídla a hudby. Všechny tyto 
obory se setkají „na jednom břehu“ 
a vznikne tak atraktivní propojení. 

přivítá jedinečnou atraktivní podí-
vanou – CIAF. Tato letecká akce se 
zahraniční účastí je zaměřena na 
přehlídku vojenských letounů, ak-
robatických letounů, a především 
na ukázky skupinové akrobacie 
a pokračuje tak v tradici velkých le-
teckých dnů v Hradci Králové. Tato 
akce propaguje město Hradec Krá-
lové jako kolébku českého letectví 
a leteckou techniku nejen v rámci 
naší republiky, ale svým rozsahem 
má charakter akce mezinárodní. 
CIAF se koná již tradičně první ví-
kend v září.
www.airshow.cz

26. – 27. září
FESTIVAL DESIGNU A UMĚNÍ 
Velké náměstí 
Festival se zaměřuje na prezentaci 
umění a designu ve veřejném pro-
storu. Nebudou chybět módní pře-
hlídky, prodej designové módy a ji-
ného užitného designu, stejně jako 
hudební program a performance. 
Akce navazuje na celoroční projekt 
Fenomén Gočár, věnovaný výročí 
narození tohoto geniálního archi-
tekta a vizionáře. Akce zapojuje 
hradecké firmy a chce prezentovat 
jejich značný přínos pro město. Zá-
roveň uvádí firmy z celé České re-
publiky, které mají významný umě-
lecký přínos a jejich práce mnohdy 
přesahuje hranice ČR.
www.foxgallery.cz

28. září – 28. října 
ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA - FESTIVAL 
VELKÝCH MALÝCH DIVADEL
Klicperovo divadlo
Divadelním festivalem Čekání na 
Václava naplno startuje každá 
nová divadelní sezona Klicperova 
divadla v Hradci Králové. Festival 
Čekání na Václava je především 
představením toho nejlepšího, co 
se narodilo na našich divadelních 
scénách. Měsíční akce je orámo-
vána dvěma Dny české státnosti 
– 28. 9. (Sv. Václav) a 28. 10. (Den 
vzniku samostatného Čs. státu). 
Nejen hradecký divák tak má uni-
kátní příležitost vidět v řadě za se-
bou legendární divadelní soubory z 
Prahy, Uherského Hradiště, Brna, 

ART AND FOOD FESTIVAL se koná 
ve spolupráci s hudebním festiva-
lem Na jednom břehu. 
www.butterfly-agency.cz

5. – 7. června
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL 
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
Žižkovy sady, Šrámkův statek
Již po XIX. si v Pardubicích a v Hrad-
ci Králové podávají ruce dobří sou-
sedé a přátelé folklóru. Přijměte 
srdečné pozvání na pardubickou 
Pernštýnskou noc, na roztančené 
Žižkovy sady v Hradci Králové, do 
Klicperova divadla na scénické for-
my folklóru, na sousedskou zábavu 
na Šrámkově statku v Pileticích a na 
nedělní setkání souborů na zám-
ku v Pardubicích. To vše proběhne 
v rámci folklórního festivalu 2020.
www.folklornifestival.cz

Ostravy, Pardubic a dalších, a po-
rovnat jejich nabídku představení 
s domácí tvorbou.
www.klicperovodivadlo.cz

6. – 10. října 
JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ GOES 
TO TOWN 
hudební sály, kluby, centrum  
města  
Mezinárodní festival Jazz jde měs-
tem / Jazz Goes to Town pravidel-
ně v pěti říjnových dnech přináší 
do klasických hudebních sálů i na 
méně posluchačsky obvyklá místa 
Hradce Králové jazz ve všech jeho 
podobách. Dramaturgie festivalu 
zprostředkovává široké spektrum 
české i zahraniční jazzového hudby 
vysoké umělecké úrovně obyva-
telům města i jeho návštěvníkům. 
Rozmanitost jazzových stylů, fúze 
s dalšími uměleckými obory a te-
maticky zaměřeným doprovod-
ným programem jsou tím, co činí 
podzimní atmosféru města něčím 
neopakovatelným a přitažlivým. 
www.jgtt.cz

11. – 15. října
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC 
KRÁLOVÉ
Filharmonie Hradec Králové
Festival Hudební fórum Hradec 
Králové přinese hradeckému pub-
liku ochutnávky z díla současných 
skladatelů symfonické orchestrální 
hudby a to taková, která si již zís-
kala uznání odborné veřejnosti na 
mezinárodní scéně. Díky přetrváva-
jící spolupráci s univerzitními kate-
drami uměleckého zaměření bude 
produkce tradičně doplněna netra-
dičním světelným designem, ani-
macemi, vizuálními technologiemi 
a pohybovou složkou. Festival má 
své stálé místo na české hudební 
scéně, a pozornost si již získal také 
v zahraničí. Pořadatelem je Filhar-
monie Hradec Králové ve spoluprá-
ci s Českým rozhlasem Vltava, který 
koncerty také živě přenáší. 
www.hfhk.cz
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Každá poslední neděle v měsíci 
NÁBLEŠÍ
Tylovo nábřeží, náplavka pod 
Pražským mostem
Pravidelné bleší trhy na labské 
náplavce pod Pražským mostem 
v Hradci Králové se konají každou 
poslední neděli v měsíci, a to bez 
ohledu na počasí. Oživují tak his-
torické centrum města a na jeden 
den zaplní nábřeží kolem řeky ži-
votem i unikátním zbožím, které 
lidé našli po půdách. Na Nábleší je 
možné přijít bez předchozí rezerva-
ce a bez poplatku prodávat či vy-
měňovat věci, které lépe posloužily 
někomu jinému. Je to prostor pro 
setkávání, poznávání sousedů i ná-
lezů nejrůznějších vzácností.
www.facebook.com/NablesiHK

25. dubna 
BRANNÝ ZÁVOD 2020 
nám. Osvoboditelů, Eliščino nábřeží
Jedinečný Branný závod nabídne 
originální vyžití nejen sportovcům, 
či sportovním nadšencům, ale tak-
též široké veřejnosti, včetně dětí 
či rodin s dětmi. V doprovodném 
programu se můžete těšit na ukáz-
ky a workshopy se zdravotnickou 
a vojenskou tématikou. Braňáček, 
jak se nazývá nová mini kategorie, 
bude v průběhu celého dne a pro 

čením studentského výtvarného 
sympozia, letos věnovanému tvor-
bě a odkazu architekta Josefa Go-
čára, od jehož narození v roce 2020 
uplyne 140 let. Proběhne řada 
workshopů a dílen výtvarných, 
pohybových, hudebních, a také ko-
mentované prohlídky, projekce a 
diskuze. Jde o umělecko-výtvarné 
aktivity mimo kamennou galerii, 
aktivity pro nejširší veřejnost.
www.kk3.eu

6. června 
DECATHLON HRADECKÉ 
SPORTOVNÍ HRY
Smetanovo nábřeží a náměstí  
5. května
Celá akce se skládá z organizace 
několika turnajů v různých sportov-
ních disciplínách v atraktivním pro-
středí hradecké náplavky v centru 
města. Jednotlivé sporty jsou orga-
nizovány ve své „pouliční, městské“ 
variantě jako např. hokejbal, street-
ball nebo pouliční fotbal, které jsou 
neotřelé a velice populární, na dru-
hou stranu se účastníci mohou těšit 
na klidnější pétanque či akční stolní 
fotbálek, novinkou pro letošní rok 
budou týmové i individuální sou-
těže v nových disciplínách a adre-
nalin stage. Společně s adventure 
zónou, aktivitami pro příchozí a 
sportovním dětským dnem přináší-
me do Hradce Králové nový atrak-
tivní projekt plný zábavy, pohybu a 
sportu pro širokou veřejnost.
www.hradeckesportovnihry.cz

4. července 
ŠAMPIONÁT EVROPY ZÁVODŮ 
ŠLAPACÍCH VOZÍTEK
Eliščino nábřeží, Tyršův most, 
Pražský most, Masarykovo ná-
městí
Jedenáctý ročník závodů šampio-
nátu Evropy v České republice se 
pojede na osvědčené trase v centru 
města. Trasa patří k nejkrásnějším 
v Evropě, a proto se očekává účast 
mnoha zahraničních týmů přede-
vším z Francie a Itálie. Start a cíl zá-
vodu je před Muzeem východních 
Čech, kde budou probíhat předvá-
děcí scénky závodních týmů.
www.slapacivozitka.cz

všechny příchozí děti bez přihla-
šování dopředu. Děti si zde budou 
moci zasoutěžit a dokonce se něco 
naučit. 
brannyzavod.uspfvz.cz
facebook.com/brannyzavod

26. dubna
RESTAURANT DAY 
HRADEC KRÁLOVÉ 
Smetanovo nábřeží 
Mezinárodní festival všech amatér-
ských nadšenců jídla a pití založený 
na principu „pop-upů“. Myšlenkou 
celé akce je se zejména pobavit, 
sdílet radost z jídla a vaření, poznat 
nové přátelé, oživit ulice města 
a zejména náplavky, zvýšit cestov-
ní ruch a podpořit rozvoj podnikání 
v Hradci Králové. 
Můžete se těšit na bohatý dopro-
vodný program pro děti i dospělé, 

26. července 
14. NÁBŘEŽÍ SOCHAŘŮ 2020 – 
2022
nám. Svobody, Tylovo nábřeží
XIV. ročník plenérové expozice sou-
dobých plastik vytvořených na me-
zinárodním sochařském symposiu 
v Hořicích. Celoročně na Tylově ná-
břeží a náměstí Svobody. Vernisáž 
Nábřeží sochařů, s bohatým dopro-
vodným programem, proběhne v 
neděli 26. července 2020.
www.symposiumhorice.cz

1. srpna
NÁBŘEŽNÍ JAZZOVÁ POUŤ 
Smetanovo nábřeží
Letos již podvanácté zpříjemní prv-
ní srpnový víkend Nábřežní jazzová 
pouť. Putování mezi dvěma pódii 
na březích Labe napříč jazzovými 
styly v podání muzikantů z našeho 
regionu, špičkových českých jazz-
manů i zahraničních hostů. Letní 
jazzová pouť zve k malé promená-
dě styly hudby, která ovlivnila 20. 
století a okouzluje nás ve třetím 
tisíciletí.
jazznabrezi.estranky.cz

1. srpna
HRADECKÉ NÁBŘEŽÍ VÍNA ANEB 
HRADEC PIJE VÍNO
nám. 5. května
Vinařská akce spojená se stylovým 
hudebním programem. Centrum 
Hradce Králové se v polovině léta 
promění ve vinařskou oázu. Milov-
níci dobrého vína ochutnají vína z 

workshopy, přednášky, live cooking 
show, ochutnávky a další. Součástí 
festivalu bude MINT market, de-
signový trh s originální módou, 
šperky a doplňky.
www.facebook.com/restaurant-
dayhradeckralove/

2. května 
HRADECKÉ NÁBŘEŽÍ GURMÁNŮ 
– CHUŤ JARA
Smetanovo nábřeží, náplavka, 
nám. 5. května
Na hradecké náplavce se na jaře, 
ale i na podzim se potkají milovníci 
dobrého jídla a pití, kuchaři, profe-
sionální prodejci a drobní farmáři. 
Každá z akcí, jak jarní, tak pod-
zimní, bude nabízet a pracovat se 
sezónními surovinami, včetně re-
gionálních potravin. Můžete s se-
bou vzít děti i pejsky, jíst, pít, bavit 
se nebo jen nakupovat. Nebudou 
chybět ani hudební vystoupení 
a přednášky. Součástí akce bude 
Chillifestival Mechov. 
www.butterfly-agency.cz

23. května 
NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ
Tylovo nábřeží  
Tylovo nábřeží se na jeden den 
promění ve velkou tvůrčí dílnu, kde 
předvedou svoje umění jak řemesl-

české i zahraniční produkce a gas-
tronomické pochoutky. O stylový 
hudební program se postarají jaz-
zoví hudebníci z České republiky a 
zahraničí.
www.butterfly-agency.cz

15. srpna
NÁBŘEŽÍ KERAMIKY A SKLA 
Tylovo nábřeží
Nábřeží ožije ruchem tradiční čes-
ké tvorby hrnčířských dílen, sklář-
ských a keramických ateliérů. I 
tentokrát budou moci návštěvní-
ci prohlížet a nakupovat výrobky 
sklářských a hrnčířských mistrů z 
celé naší země a současně obdivo-
vat předvádění tradičních řemesl-
ných technik. Zajímavostí bude jis-
tě i zahradní dekorativní keramika 
či keramika pálená.
www.adalbertinum.cz

29. srpna 
18. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ 
PAROMILŮ 
Smetanovo a Eliščino nábřeží,  
náměstí 5. května
Tradiční setkání milovníků páry 
a starých strojů umožňuje vlast-
níkům historických exponátů a 
tvůrcům jejich replik představit je 
veřejnosti. Návštěvníci uvidí parní 
válec, hasičské stříkačky, lokomo-
tivy, modely parních strojů – také 
pak stabilní stroje a auto i moto 
veterány. Akce je každoročně zpes-
třena plavbou parníčků po Labi. Tě-
šit se mohou opět na vystavovatele 

níci z celé republiky i ze zahraničí, 
tak studenti odborných řemesl-
nických škol. Čestným partnerem 
letošního ročníku je Archeopark 
Všestary, takže se můžete těšit na 
přehlídku řemesel skutečně od pra-
věku po současnost. Do tvoření se 
mohou zapojit malí i velcí, originální 
výrobky samozřejmě budou i k pro-
deji. Všichni mohou také vstoupit 
do hry o „List tovaryše“ a získat ne-
jen jedinečné zážitky, ale i hodnot-
né ceny. Připraven bude i zajímavý 
doprovodný program – pohádky 
pro děti, vystoupení folklórních 
souborů a mnoho dalšího.
www.dobredivadlo.cz

5. června
NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ GOČÁR!
náplavka pod Pražským mostem
Nábřeží umělců 2020 je zakon-

z Rakouska, Německa nebo Polska.
www.nabreziparomilu.cz

19. září  
HRADECKÉ NÁBŘEŽÍ GURMÁNŮ 
- CHUŤ PODZIMU 
Smetanovo nábřeží, náplavka, 
nám. 5. května
Na hradecké náplavce se opět na 
podzim setkají milovníci dobrého 
jídla a pití, kuchaři, profesionální 
prodejci a drobní farmáři. Přijďte si 
vychutnat skvělé jídlo a pití a užít si 
příjemnou atmosféru v samém cen-
tru města. Ochutnáte české i zahra-
niční speciality, moderní gastrono-
mické pochoutky, zakoupíte české 
regionální a farmářské potraviny.
www.butterfly-agency.cz

27. září
RESTAURANT DAY HRADEC 
KRÁLOVÉ 
Smetanovo nábřeží 
Happening jídla, který umožňu-
je všem milovníkům dobrého jídla 
a pití otevřít si na jeden den svou 
vlastní restauraci, kavárnu, čajovnu 
nebo třeba bistro a nabízet doma 
připravená jídla na netradičních 
místech ve městě. Můžete se těšit 
na bohatý doprovodný program 
pro děti i dospělé, workshopy, před-
nášky, live cooking show, ochutnáv-
ky a další. Součástí festivalu bude 
MINT market, designový trh s origi-
nální módou, šperky a doplňky.
www.facebook.com/ 
restaurantdayhradeckralove/

Labská nábřeží jako unikátní 
prvek městské architektury 
vytvářejí místo pro setkávání 
zamilovaných duší, debatují-
cích přátel, milovníků kultury 
a zážitků. Můžete se prochá-
zet za zvuku saxofonů při 
„Nábřeží jazzmanů“, vyzkou-
šet zapomenutá řemesla při 
„Nábřeží řemeslníků“, potká-
vat se s milovníky dobrého 
jídla a pití při „Nábřeží gurmá-
nů“ nebo obdivovat stroje po-
háněné párou při tradičním  
„Nábřeží paromilů“. 
www.nabrezihk.cz
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Čestné občanství města Hradec 
Králové bylo celkem uděleno šede-
sáti šesti osobnostem. Mezi nimi je 
i arcibiskup Karel Otčenášek, 23. sí-
delní biskup královéhradecký, kte-
rý je právem považován za jednu 
z významných osobností novodo-
bé historie Hradce Králové. 
I když není rodákem z města na 
soutoku Labe a Orlice, narodil 
se 13. dubna 1920 v podorlickém 
Českém Meziříčí, stal se mu Hra-
dec Králové se svou majestátní 
katedrálou Svatého Ducha, coby 
centrem hradecké diecéze a sídlem 
biskupa, skutečným domovem. 
Po maturitě na arcibiskupském 
gymnáziu v Praze odjel na začátku 
2. světové války studovat Laterán-

skou univerzitu do Říma, kde byl 
na jaře 1945 slavnostně vysvěcen 
knězem. Po návratu nastoupil do 
duchovní služby postupně v Týnci 
nad Labem, Horní Rovni, Žamberku 
a Vrchlabí. Současně se stal vicerek-
torem diecézního semináře v Hrad-
ci Králové, kterým byl až do roku 
1950. Téhož roku přijal bez nutného 
státního souhlasu, ale se souhla-
sem papeže Pia XII., v kapli sv. Karla 
Boromejského hradecké biskupské 
rezidence biskupské svěcení. Státní 
aparát tento akt později zhodnotil 
jako protistátní činnost a velezra-
du, za které byl mezi lety 1951–1962 
vězněn. Po propuštění několik let 
pracoval v dělnické profesi, poté 
mu byl státní souhlas vrácen, ov-

Století arcibiskupa 
Karla Otčenáška ROK KARLA 

OTČENÁŠKA 
V HRADCI 
KRÁLOVÉ
18. dubna
VÍRA JE NÁŠ PEVNÝ HRAD 
Den díkůvzdání ke 100. výro-
čí narození arcibiskupa Karla 
Otčenáška

23. května 
DEN VÝROČÍ ÚMRTÍ 
ARCIBISKUPA OTČENÁŠKA
Requiem v den výročí úmrtí  
arcibiskupa Karla Otče-
náška. Slavnostní otevření 
exteriérové výstavy o Karlu 
Otčenáškovi na terasách, 
které budou trvale připomí-
nat jméno této osobnosti. 

24. června – 7. září 
VÝCHODOČESKÝ 
VÝTVARNÝ SALON
Letošní ročník bude věno-
vaný výročí narození Karla 
Otčenáška. Výstava se koná 
v prostorách Galerie Na 
Hradě, v budově, kde sídlil 
kněžský seminář, jehož byl 
Karel Otčenášek až do nu-
ceného uzavření v roce 1951 
vicerektorem.

22. října  
PŘEDNÁŠKA DR. JIŘÍHO 
NĚMEČKA
Filozofická fakulta Univerzity 
Hradec Králové, pořádá Ma-
sarykova společnost.

Od listopadu 2020 do března 
2021 se připravuje výstava 
o arcibiskupovi Karlu Otče-
náškovi v Muzeu východních 
Čech v Hradci Králové. 

www.karelotcenasek.cz

šem musel odjet do farnosti mimo 
hradeckou diecézi (Trmice u Ústí 
nad Labem). Biskupského úřadu se 
mohl ujmout až po 40 letech. Pů-
sobil v něm do roku 1998, kdy byl 
vystřídán Dominikem Dukou. Pro 
jeho zásluhy mu byl papežem Ja-
nem Pavlem II., jehož byl osobním 
přítelem, roku 1998 udělen osobní 
titul arcibiskupa. Zemřel 23. května 
2011 a je pohřben v kryptě katedrá-
ly sv. Ducha v Hradci Králové. 

Jižní hradecké terasy 
ponesou jméno 
Otčenáška

Jižní terasy pod Velkým náměstím 
mezi schodištěm Bono publico 
a ulicí Na Kropáčce ponesou jmé-
no po arcibiskupovi Karlu Otčenáš-
kovi, a to u příležitosti sta let od 
narození tohoto čestného občana 
Hradce Králové, velké osobnosti, 
člověka, pro něhož lidství a věrnost 
ideálu nebyly prázdným slovem. 
Podnět k pojmenování jižních teras 
jako terasy Karla Otčenáška při-
jala Komise pro pojmenování ulic 
od Společnosti ochránců památek 
ve východních Čechách, která se 
Spolkem Saeculum v průběhu celé-
ho roku projektem rok Karla Otče-
náška v Hradci Králové připomene 
tuto osobnost církevního i veřejné-
ho života. 

Zámek Karlova Koruna
Jménem rodiny Kinských dal Bor-
go srdečně zveme na zámek Kar-
lova Koruna. V nadcházející sezóně 
2020 jsme pro Vás připravili několik 
příjemných a zajímavých novinek. 
Mezi ně patří prohlídky osvěžené 
novým scénářem psaným přímo 
rodinou a zpřístupnění nové kom-
naty – zámecké kuchyně. Vítanou 
změnou bude jistě i rozšířená oteví-
rací doba, nyní i ve všedních dnech 
mimo hlavní sezónu. Druhým rokem 
Vás pohostí velmi útulné Café Oran-

gerie v zámeckém parku s neodola-
telnou atmosférou. Čeká nás i 2. roč-
ník Memorialu Octaviána Kinského 
aneb „Historie Velké pardubické“, 
a to za účasti samotného hraběte 
Francesca Kinského a dalších před-
stavitelů z řad šlechty. Na své si tak 
přijdou všichni milovníci koní. Pro la-
bužníky a gurmány bude připraven 
náš nový neobyčejný Food festival a 
znalci vína pak v září jistě ocení první 
ročník zámeckého vinobraní. 
www.karlovakoruna-zamek.cz

dičně pohádkovou stezku parkem 
plnou zábavných aktivit, prohlídky 
kaple s hraběnkou ze Šternberka 
a její schovankou, dětský kabaret 
- velká dětská show s písničkami 
a soutěžemi v podání Hudebního 
divadla Hnedle Vedle, malování na 
obličej, hravé tvoření pro děti pod 
vedením paní Věry Dvořáčkové, 
vystoupení řezbáře pana Miroslava 
Kříže, mobilní environmentální vý-
stavu a prezentaci ochranářských 
projektů EKOKARAVAN.
www.hradecko.eu

TŘEBECHOVICE POD 
OREBEM 
24. dubna – 4. října 
VÝSTAVA OREBITÉ – 600 LET
Výstava představí východočeské 
husitské hnutí orebitů, kteří si dali 
jméno podle vrchu Oreb u Třebe-

se koncem dubna roku 1420 
ve městě a jeho okolí odehrály. 
K vidění budou šermířské střety, 
způsob tehdejšího válečnictví 
a také využití pověstné vozové 
hradby. Dále se diváci seznámí 
se zbraněmi a zbrojí tehdejších 
válečníků, se stylem turna-
jového boje HMB (historical 
medieval battle), s dobovými 
řemesly, tržištěm i hudebním 
programem.

SMIŘICE 

21. března – 12. dubna
SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY 
Zámecká Kaple Zjevení Páně 
hostí již 17. ročník velikonočního 
hudebního festivalu.
www.festivalsmirice.cz

1. května
VÍTÁNÍ MÁJE S HRADECKEM 
nádvoří zámku Smiřice
Oblíbená jarní akce nabídne tra-

chovic. V roce 1419 se zde konaly 
poutě a shromažďovali se věřící 
pod vedením kněze Ambrože z 
Hradce Králové. V dubnu 1420 
se uskupili jako válečná jednotka 
a pod velením Hynka Krušiny z 
Lichtenburka se vydali pomoci Pra-
ze, která byla ohrožena křížovou 
výpravou vedenou Zikmundem Lu-
cemburským. V roce 1423 se orebi-
té spojili s Janem Žižkou a vytvořili 
nové bratrstvo Menšího Tábora. Po 
smrti svého velitele Jana Žižky se 
přejmenovali na sirotky.
www.betlem.cz

25. dubna
BITVA U TŘEBECHOVIC 
Hlavním bodem celého historic-
kého dne bude bitevní ukázka s 
názvem „BITVA U TŘEBECHOVIC 
u příležitosti 600 výročí orebského 
husitského svazu“, která se divá-
kům pokusí přiblížit události, které 

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 ces-
ty! Romantiky osloví Hrádek 
u Nechanic či chlumecká Kar-
lova Koruna. Milovníky folklo-
ru zase Šrámkův statek v Pi-
leticích či Krňovický skanzen. 
Dávná historie na vás dýchne 
v Archeoparku Všestary, ta 
vojenská se dotkla i nedale-
kého Chlumu. Architekturu 
různých období obdivujte 
v Novém Bydžově, Smiřicích 
i samotném Hradci Králové – 
učebnici architektury. 
www.hradecko.eu

Hradecko...  
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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

Tradice na Šrámkově statku 
v Pileticích

2. května 
STAVĚNÍ MÁJE VŠEM PANNÁM 
HRADECKÝM
Stavění listnatých nebo jehlična-
tých stromů s kmenem očištěným 
od kůry, s ponechanou korunou, 
bohatě ozdobenou stuhami, patří 
k živým obyčejům ve většině krajů. 
Máj je zdaleka viditelným znakem 
květnových dnů, a proto je zvykem 
místní chasy májku hlídat. Podřezá-
ní stromu a získání zeleného vrcho-
lu je totiž prestižní záležitostí pro 
přespolní omladinu. Na letošním 
ročníku májky se můžete těšit tra-
dičně na hradecké soubory, ale i na 
další hosty. Diváci se mohou celé 
odpoledne těšit na folklorní soubo-
ry a muziky, opékané prasátko, jar-
mark lidových řemeslníků a ukázky 
činnosti Spolku lidové tvorby. 

3. července - 21. srpna 
LÉTO NA STATKU 
Hradec Králové je město s velkou 
architektonickou tradicí. Není pro-
to divu, že i v jeho okolí se najdou 
podobné unikáty. V Pileticích se do 
dnešních dnů zachoval původní sel-
ský areál, patrový roubený dům se 
stodolou a dvorem. Hradecká kul-
turní a vzdělávací společnost zde 
pořádá sezónní, folklorně zaměřené 
akce. V průběhu léta probíhají v tom-
to jedinečném stylovém prostředí 
staré lidové architektury pravidelně 
každý pátek od 19 hodin koncerty 
country a folkových kapel. Kromě 
kvalitních hudebních lahůdek je pro 
návštěvníky zajištěno v místní sty-
lové hospůdce občerstvení včetně 
pestré nabídky grilovaných specialit. 
www.sramkuvstatek.cz

ČERVÁNEK a DUPÁK. Obchůzka 
dětí s figurou znázorňující smrt, 
k níž se váží obřadní písně a ří-
kadla. Figura (Smrtka, Smrholka, 
Mařena …) je následně zničena, 
vhozena do řeky, aby zima od-
plula a přenechala vládu jaru. 
www.adalbertinum.cz, 
www.dfscervanek.cz

9. – 13. dubna
VELIKONOCE NA STATKU
roubenka Šrámkova statku
Výstava velikonočních kraslic a 
jarních zvykoslovných předmětů 
ze sbírek Spolku lidové tvorby 
Hradec Králové, jehož člen-
ky návštěvníkům předvedou 
některé techniky zdobení a další 
lidová řemesla. Součástí výstavy 
budou ukázky velikonočních 
výrobků a jarních dekorativních 
předmětů, kterými se představí 
žáci vybraných základních škol 
z Hradce Králové.
www.sramkuvstatek.cz

VELIKONOČNÍ 
VESELÍ
28. března 
VELIKONOČNÍ JARMARK 
Adalbertinum
Ve všech prostorách Adalber-
tina a na přilehlém parkovišti 
uvidíte velikonoční dekorace, ke-
ramiku užitkovou a dekorativní, 
výrobky ze dřeva, proutí, skla, 
kovu, vitráže, svíčky, patchwork, 
batiku, šperky a další výrobky li-
dové tvorby a řemesel. Součástí 
je i Den otevřených dveří Spolku 
lidové tvorby a nebude chybět 
občerstvení.
www.adalbertinum.cz

29. března
VYNÁŠENÍ SMRTHOLKY Z 
KRÁLOVÝHO HRADCE
Jiráskovy sady
Smrtná neděle a vítání jara se 
všemi místními zvyky a obyčeji 
je jedním z tradičních aktivit 
hradeckých folklorních souborů 

Ve dnech 3. a 4. července se ode-
hrají vzpomínkové akce na největší 
vojenské střetnutí na českém úze-
mí, prusko-rakouskou bitvu u Hrad-
ce Králové 1866. Jedná se o meziná-
rodní reenactingový festival spolků 
a klubů vojenské historie. Součástí 
programu jsou přehlídky ve městě, 
koncerty historických muzik, kul-
turní program, edukativní odborné 
předváděcí akce s účinkujícími v his-

154. výročí bitvy u Hradce Králové – Königgrätz 1866 
torických uniformách a kostýmech. 
Na bojišti Chlum 1866 se uskuteční 
rekonstrukce bitevních událostí na 
autentických místech bojů s profe-
sionální dramaturgií a komentářem. 
K vidění bude dobové polní ležení, 
ukázky dobové civilní módy, jez-
decké umění kavaleristů, bodákové 
střety pěchoty, dělostřelectvo a bo-
haté pyrotechnické efekty.
www.koniggratz1866.eu


