…správný cíl Vaší cesty
KULTURNÍ AKCE HRADECKO
KVĚTEN 2015
STŘEDOEVROPSKÝ JAZZOVÝ MOST
Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí, Hradec Králové
Místo konání:
1.5.2015 od 10:00 do 18:00 hodin
Datum konání:
Celostátní
Charakter akce:
Festival
Typ akce:
Tematická kategorie: Hudba - jazz
Více informací najdete na: www.unitedeuropejazzfestival.eu
Hradec Králové uvítá již po čtrnácté jazzové kapely ze střední Evropy, aby spolu s českými
umělci předvedly své interpretační umění.
Festival je pořádán ve spolupráci s partnery z Banské Bystrice (SK), Salgótarjánu (H) a
Zakopaného (PL) a je součástí UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL 2015.

Ve stínu starého Řecka
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12
1.5.2015 od 10:00 do 12:00 hodin
Datum konání:
8.5.2015 od 10:00 do 12:00 hodin
Regionální
Charakter akce:
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická kategorie: Akce pro děti - Historie
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
Dětské dílny v Archeoparku pravěku ve Všestarech.
Akce se koná od 10 do 12 hodin. Účast je nutné předem objednat na tel. 731 541 960 (po-pá
od 9 do 16 hod.)
Místo konání:

Jarmark ve skanzenu Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice, Krňovice 33, Třebechovice pod
Orebem, 503 46
1.5.2015 od 10:00 do 16:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Trhy - jarmark
Typ akce:
Tematická kategorie: Folklórní a společenské akce - jarmark
Více informací najdete
www.krnovice.cz
na:
Tradiční a oblíbený trh s výrobky českých řemeslníků, který zahajuje novou turistickou
sezónu v Podorlickém skanzenu v Krňovicích.
Ke shlédnutí i zakoupení budou výrobky tradičních starých řemesel. I tento den budou ke
shlédnutí naše expozice, na Vaše dotazy budou odpovídat pracovníci skanzenu.
Místo konání:

Kolik času u nás budete chtít strávit, záleží jen a pouze na Vašem rozhodnutí.

Stavění máje všem pannám hradeckým
Místo konání:

Šrámkův statek v Pileticích, Piletická 7 / 6, Hradec Králové, 500
03
2.5.2015
Regionální
Slavnost
Folklórní a společenské akce - jiné společenské akce

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.sramkuvstatek.cz
na:
Májová zábava v duchu lidových tradic.
Zajímá vás, zda bude letos vyšší májka než loni a zda ji „souboráci“ postaví rovně? Nenechte
si ujít samotné stavění májky, které je samo o sobě vždy „adrenalinovou“ zábavou. Kromě
předvedení lidových zvyků spojených se stavěním májky všem pannám hradeckým se
představí několik folklorních souborů a Hradecká cimbálová muzika.
Chybět nebude tradiční občerstvení (opékané prasátko, klobásky, pivo, víno, medovina atd.) a
prodej výrobků lidových řemeslníků.

Přednáška o Polsku
Kulturní a spolkový dům Ulita, Černilov 215, Černilov, 503 43
Místo konání:
5.5.2015 od 19:30 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Beseda, přednáška
Typ akce:
Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - jiné
Více informací najdete na: ulitacernilov.webnode.cz

Kulturní a spolkový dům Ulita v Černilově Vás zve na cestopisnou přednášku pana Pavla
Bičiště o Polsku.
Navštívíme oblast Malopolska - nejkrásnější část Polska nabízející horské prostředí Vysokých
Tater, podíváme se do Krakowa, Ojcowského národního parku s mnoha skalními městy, do
rodiště Jana Pavla II. ve Wadowicích, do hlubinného dolu na sůl Věličky, nové památky
UNESCO Kalwarie Zebrzidowské, nejslavnějšího poutního místa Čenstochové či do
nejznámějšího koncentračního tábora Osvětimi.

Sedláčkův pochod
Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06
Místo konání:
8.5.2015
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Jiný typ akce
Typ akce:
Tematická kategorie: Turistika - pochod
Více informací najdete na: www.horineves.cz
Turistický pochod krajinou Památkové zóny - Bojiště 1866.
TJ Sokol Hořiněves a Obec Hořiněves pořádají v pátek 8. května 36. ročník turistického
pochodu Jana Sedláčka. Pochod krajinou Památkové zóny - Bojiště 1866 začne od rodného
domu Jana Sedláčka.

Vítání máje s Hradeckem
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:

Zámek Smiřice, Zámek 1, Smiřice, 503 03
8.5.2015 od 13:00 hodin
Místní
Jiný typ akce
Folklórní a společenské akce - jarmark; Akce pro děti Zábava

Více informací najdete
www.hradecko.eu
na:
Město Smiřice, Kulturní středisko Dvorana s.r.o. a Turisticky významné území Hradecko Vás
zvou na Vítání máje s Hradeckem.
Zábavný program pro celou rodinu na nádvoří zámku a v kapli Zjevení Páně – program pro
děti (pohádka, akce DDM), prohlídky kaple s hraběnkou ze Šternberka a její schovankou,
příjezd kolony vozidel Mise Velichovky. Vstup volný.

Přání rozkazem? Architekt Otakar Novotný na Hradecku
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové,
500 03
14.5.2015 od 17:00 hodin
Místní

Beseda, přednáška
Typ akce:
Tematická kategorie: Architektura
Více informací najdete
www.svkhk.cz
na:
Přestože je známá pouze realizace paláce Steinského-Sehnoutky na Ulrichově náměstí,
spolupráce mezi renomovaným architektem a úspěšným podnikatelem Rudolfem SteinskýmSehnoutkou byla daleko bohatší.
Jaké stopy zanechal Novotný v Steinského milovaných Černožicích a jak dopadl projekt na
weekendhouse v Krkonoších? Jaké výsledky přinesla spolupráce s Bartoňovými z Dobenína v
Náchodě
a jaké stopy zanechal Novotný v Holicích?

10. Den rodiny
Jiráskovy sady, Hradec Králové, 500 03
15.5.2015 od 10:00 hodin
Regionální
Jiný typ akce
Folklórní a společenské akce - jiné společenské akce; Akce pro
Tematická kategorie:
děti - Zábava
Více informací najdete
www.hradecko.eu
na:
Přijďte s celou rodinou nejen do Jiráskových sadů v Hradci Králové a náležitě oslavte Den
rodiny s Hradeckem.
Celodenní program jistě zaujme jak děti, tak dospěláky. Nebudou chybět již tradiční
vystoupení kouzelníků, pohádková putování, řada soutěží a her a další zajímavosti nejen pro
děti.
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:

AUTOSALON SHOW A RALLY SHOW
Místo konání:

Autodrom CzechRing, Jana Černého 77 / 38, Hradec Králové, 503
41
15.5.2015 až 16.5.2015
Celostátní
Festival
Jiný typ akce

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.rallyshow.cz
na:
Festival motorsportu - rally, formule, drifty, offroad a legendy na závodní dráze i v depech.
Největší český autosalon nabídne divákům svezení po závodním okruhu, offroad dráze i
technické zajímavosti z historie a budoucnosti automobilů. Tato mezinárodní show je
jedinečnou příležitostí pro malé i velké motoristy, kteří chtějí sami nahlédnout do zákulisí
automobilových závodů.

HELICOPTERSHOW
DSA – Letiště, Hradec Králové, Letiště, Hradec Králové, 503 41
Místo konání:
15.5.2015 až 16.5.2015
Datum konání:
Celostátní
Charakter akce:
Přehlídka
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací najdete na: www.helicoptershow.cz
Tradiční přehlídka vrtulníkové techniky a vysoké pilotáže vrtulníků s ukázkami spolupráce
složek Integrovaného záchranného systému při záchranných akcích.
Pátek bude patřit odborníkům složek IZS a v sobotu proběhne tradiční letecký den pro širokou
veřejnost.

Římané za humny - Germáni u nás
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12
Místo konání:
16.5.2015 až 17.5.2015 od 9:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Vzdělávací, poznávací
Typ akce:
Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací - Historie
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
Římské impérium se přiblížilo na dosah našemu území. Jak to ovlivnilo život barbarů? Setkali
se a bojovali spolu?
Program:
- komentovaná interaktivní projekce k tématu
- vrhání oštěpů na cíl
- střelba z germánského luku
- ukázka výroby římské keramiky tzv. terry sigillaty
- ukázky římských bojových technik
- skládačka římského vojenského tábora
- výrobek pro děti: římská mozaika

Ples princů a princezen
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
na:

Zámek Karlova Koruna, Pražská 1, Chlumec nad Cidlinou, 503
51
17.5.2015 od 10:00 do 17:00 hodin
Regionální
Akce pro děti
Akce pro děti - Zábava
www.plesprincezen.cz

Akce pro rodiny s dětmi, královské hody, řemeslný jarmark a výtvarné dílny, audience u krále
a královny, soutěže pro děti, tancování s princeznou, pokus o rekord v počtu princů a
princezen, bohatý doprovodný program.
Milé princezny a princové, vážení dvořané. Na vědomost se dává, že v neděli 17. května 2015
přijede do Chlumce nad Cidlinou král Květoslav s královnou Jasmínou a svojí družinou. Na
zámku Karlova Koruna se totiž uskuteční pátý ročník „Plesu princů a princezen“. Můžete se
těšit na královské hody a řemeslný jarmark s ukázkou řemesel. Dále zde bude probíhat výuka
tance a písničky z pohádek. Ani v letošním roce nebudou chybět pohádkové princezny, které
dětem připraví soutěže po zámeckém parku.
Tradičně bude otevřen zámek Karlova Koruna se speciální prohlídkou „Z pohádky do
pohádky“. V jednotlivých komnatách na Vás budou čekat pohádky, kterými Vás provede
Popelka, Růženka a další princezny. Nesmíme zapomenout na pokus o rekord v počtu princů
a princezen na jednom místě. Přijďte nás proto podpořit na zámek v kostýmu prince či
princezny.

S Vorvaněm do Bulharska
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o., Palackého 124, Smiřice, 503 03
Místo konání:
22.5.2015 od 19:00 do 21:00 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Místní
Představení
Typ akce:
Tematická kategorie: Divadlo - činohra
Oblíbený herec a komik Bob Klepl vypráví zábavné historky o svých filmových a divadelních
rolích i o své rodině a životních zážitcích, o rodné Arménii a působení v divadle Na Zábradlí.
KD Dvorana Smiřice, vstupné 200 Kč

WOHNOUT + MIG 21
Letní parket Výrava, Výrava 83, Výrava, 503 03
Místo konání:
22.5.2015 od 20:30 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Koncert
Typ akce:
Tematická kategorie: Hudba - rock
Více informací najdete na: www.vyrava-letniparket.cz

SheepFest
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:

Náplavka café & music bar, náměstí 5. května 835, Hradec
Králové, 500 02
23.5.2015
Regionální
Festival

Tematická kategorie: Hudba
Více informací najdete
www.sheepfest.cz
na:
Na královéhradeckém festivalu SheepFest zazní kvalitní hudba.
Vysokoškolští studenti v Hradci Králové připravují pátý ročník hudebního festivalu
SheepFest, který se uskuteční v sobotu 23. května 2015. Festival nabízí kromě hudby
vzdělávací a zábavný doprovodný program. Díky spojení s tradičním sportovním turnajem
Salaš Cup přijde na řadu i sport. Turnaj se uskuteční ve sportovní hale TJ Slavia a následně
hudební festival v místním baru Náplavka.
Na festivalu vystoupí čtyři hudební tělesa z řad profesionálů i amatérů. Diváci se mohou těšit
na gospelovou kapelu My Way ,která přijede ze Slovenska. Dále na energicky nabitého
známého písničkáře Pavla Helana, nebo na bigbítovou skupinu Saxer. A na závěr se
návštěvníci mohou těšit na hradeckou kapelu Mastix, která celý festival ukončí.
Tématem letošního sportovního turnaje a hudebního festivalu je naděje. Na toto téma
organizátoři zprostředkují výstavu fotografií Fotoprojektu MY.
Cena vstupného za hudební festival je 130 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě.
Základní informace naleznete na webu festivalu: www.sheepfest.cz.
Novinky na facebooku: www.facebook.com/SheepFest.
Akci pořádá Křesťanský akademický klub Salaš, který má dlouholeté zkušenosti s pořádáním
kulturních akcí. Nad festivalem převzalo záštitu město Hradec Králové, konkrétně
náměstkyně primátora, Ing. Aneta Maclová a vedoucí Katedry kulturních a náboženských
studií Univerzity Hradec Králové, doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

DYMYTRY + DEBILL HEADS + KOMUNÁL
Letní parket Výrava, Výrava 83, Výrava, 503 03
Místo konání:
29.5.2015 od 20:30 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Koncert
Typ akce:
Tematická kategorie: Hudba - rock
Více informací najdete na: www.vyrava-letniparket.cz

9. ARTIENALE HRKR A NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ
Ulice města, Hradec Králové
Místo konání:
29.5.2015 až 30.5.2015
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Jiný typ akce
Typ akce:
Tematická kategorie: Výtvarné umění - výtvarné umění
Více informací najdete na: www.kk3.cz

Nábřeží umělců 2015 je vyvrcholením výtvarného sympozia ARTIENALE HRKR (téma je
land art), jehož výsledky jsou prezentovány na královéhradecké náplavce v rámci cyklu
Nábřeží.
Je to zároveň přehlídka umělců, výtvarníků, řemeslníků z královéhradeckého kraje, kteří
během dvou dnů mohou prezentovat svoji tvorbu, tvořit na místě, prodávat své artefakty. Po
oba dny proběhne řada doprovodných programů pro děti, studenty a veřejnost formou
workshopů a dílen, hudební a taneční produkce. Akce bude také propojena s Muzejní nocí.

FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375 / 1, Hradec
Králové, 500 03
30.5.2015
Datum konání:
Celostátní
Charakter akce:
Festival
Typ akce:
Tematická kategorie: Tanec - moderní tanec
Více informací najdete
www.adalbertinum.cz
na:
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE je taneční přehlídka stylu STREET DANCE, která v sobě
zahrnuje nesoutěžní přehlídku nejúspěšnějších tanečních formací stylu STREET DANCE
roku 2014 a soutěž BREAK DANCE juniorů (12 - 15 let) "WHAT´S UP BATTLE
JUNIOR´S". Jako hosté se zúčastní i skupiny ze zahraničí a soutěž budou hodnotit přední
odborníci v oboru. Festival vyniká neopakovatelnou atmosférou.
Místo konání:

13. ROČNÍK WORLD MUSIC FESTIVALU NA JEDNOM BŘEHU
Místo konání:

Letní kino Širák, Hradec Králové, Orlické nábřeží, Hradec
Králové
30.5.2015
Celostátní
Festival
Hudba - etno a world music

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.najednombrehu.cz
na:
13. ročník hudebního festivalu se zaměřením na ethno, latin, folk, reggae či blues, kvalitní
hudební nabídka z oblasti world music a české jazzové scény.
V rozšířeném přírodním areálu Letního kina nechybí čajovna, vinotéka, specializované
mezinárodní kuchyně, malovýrobci kreativních doplňků či recyklovaných výrobků. Na dvou
scénách se střídají hudební formace z Čech i zahraničí, improvizace, pouliční vystoupení,
taneční afterparty i odpolední program pro děti, čímž festival získává rozměr širšího
sociálního záběru. Festival oživuje kulturní scénu v Hradci Králové s myšlenkou bezpečné
rodinné atmosféry bez ztráty kvality.

CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ
Všesportovní stadion, Úprkova 473, Hradec Králové, 500 03
Místo konání:
31.5.2015
Datum konání:
Celostátní
Charakter akce:
Soutěž, turnaj
Typ akce:
Tematická kategorie: Sportovní akce - cyklistika
Více informací najdete na: www.cyklomaraton.com
CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ je největší akcí seriálu horských kol v České
republice CYKLOMARATON 2015.
Při této akci probíhá SMART dětský pohár, kde startuje až 250 dětí z a okolí Hradce Králové.
MTB maratón patří mezi 10 největších maratónu v ČR. V roce 2015 se pojede již 11. ročník a
bude zde také kategorie hendikepů, kteří si budou rozdělovat tituly mistrů.

Dětský den
Fotbalový stadion Smiřice, U Stadionu, Smiřice, 503 03
Místo konání:
31.5.2015 od 13:00 do 18:00 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Místní
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická kategorie: Akce pro děti - Zábava
Odpoledne pro děti plné zábavy a soutěží – vstup a veškeré atrakce zdarma.

DLOUHODOBÉ AKCE
Výstava Na vlnách pod plachtami
Pořadatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 01
2.4.2015 od 17:00 hodin
Datum konání:
3.4.2015 až 15.11.2015
Charakter akce: Místní
Výstava
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy Na vlnách pod plachtami, které se uskuteční ve
čtvrtek 2. dubna 2015 od 17 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Výstava dokumentuje život na moři v 16. - 18. století, například koloniální obchod nebo
válečné námořnictvo. Část výstavy představí stavbu a konstrukci plachetní lodi, její základní
Místo konání:

části a výrobní technologie.

Výstava Staré hračky u Ládínka
Pořadatel:
Místo konání:

Výstava Staré hračky u Ládínka, Průmyslová 127, Předměřice nad
Labem, 503 02
26.3.2015 až 31.5.2015
Místní
Akce pro děti

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Akce pro děti - Zábava, Jiný typ akce
kategorie:
Ve třech expozicích jsou ke zhlédnutí československé hračky přibližně z let 1950 – 1992, i
několik starších.
V první expozici jsou umístěny hračky na klíček, na setrvačník i na dálkové ovládání kabelem
prezentované pod značkou ITES, od spojených firem Koh-i-noor a Gama z Trhových Svin.
Autíčka na setrvačník i bez pohonu od firem IGRA a SMĚR, Tatrasmalt i dřevěná od Tofy,
plechová autíčka ze Zbrojovky, durolinová zvířátka, na ploše 150 x 250 cm jezdí plechová
mašinka Merkur. Zajímavostí je nafukovací formule od firmy Fatra Napajedla vyrobená před
rokem 1957 a autíčka bakelitová, vyráběná ze stejného materiálu jak se dříve vyráběly
zásuvky a vypínače.
Druhá expozice připomene velká autíčka na písek plastovou Tatru 148, dřevěnou Tatru 111 a
další. Nalezneme zde i hračky náchodské firmy KDN, kam se soustředila také výroba hraček
od firem, kde s výrobou hraček končily. V této expozici jsou i panenky, berušky a jiné malé
hračky různých výrobců.
V expozici třetí se nacházejí hračky, které byly za doby Československa k nám dováženy.
Jsou zde k vidění mašinky Piko z NDR, autíčka z Polska, Maďarska i NDR. Expozici
doplňují československé hry a stavebnice. Nechybí ani "angličáky Matchbox z Velké
Británie.
Otevírací doba: st, čt, so, ne 13:30 - 17:00, poslední prohlídka 16:30
tel. 604 895 343

Více akcí na www.hkregion.eu

