
Výběr červnových akcí na Hradecku 

Den dětí 

Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Místo konání: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 

465, Hradec Králové, 500 01 

Datum konání: 1.6.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Akce pro děti 

Tematická kategorie: Akce pro děti – Pohádky 

Více informací najdete na: www.muzeumhk.cz 

Loutková pohádka. 

Třebechovická muzejní noc 

Pořadatel: Třebechovické muzeum betlémů 

Místo konání: 
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 

Třebechovice pod Orebem, 503 46 

Datum konání: 2.6.2017 od 16:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Den otevřených dveří 

Tematická kategorie: Den otevřených dveří – Jiný typ akce 

Více informací najdete na: http://www.trebechovice.cz 

Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové 

Pořadatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. 

Místo konání: Hradec Králové, Československé armády 408 / 51, Hradec Králové, 500 03 

Datum konání: 2.6.2017 až 4.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Folklórní a společenské akce – jiné společenské akce 

Více informací najdete na: www.adalbertinum.cz 

26. ročník Festival je prestižní přehlídkou souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracování 

a prezentaci lidového umění folklorního regionu Čechy. Vychází ze skutečnosti, že mezi 

specifické rysy činnosti neprofesionálních folklorních souborů patří zaměření na širokou škálu 

prezentace lidového umění. Na rozdíl od festivalů v oblastech, kde je silná komunita živé 

tradice a jejich nositelů, vychází koncepce tohoto festivalu z možností a potřeb souborů, které 

musí vyvíjet daleko větší úsilí na udržení tradic nebo přímo na jejich renesanci. 

 

http://www.muzeumhk.cz/
http://www.trebechovice.cz/
file:///C:/Users/User/Desktop/www.adalbertinum.cz


5. ročník Pivního rozjímání 

Pořadatel: \"spolek HRADECKÉ ROZJÍMÁNÍ\" 

Místo konání: 
Gayerova kasárna, Československé armády 41 / 216, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 3.6.2017 od 10:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Gastronomie – gastronomie – pivo 

Více informací najdete na: www.pivnirozjimani.cz  

Vážení přátelé, příprava 5. ročníku hradeckého Pivního rozjímání je v plném proudu. 

Nezahálíme a pro letošní ročník se nám podařilo vyjednat spolupráci s dalšími malými a 

rodinnými pivovary. Můžete se tak těšit na ještě bohatší nabídku pivních speciálů i občerstvení 

a také na rozmanitý doprovodný program. Zároveň jsme se rozhodli, díky vaší štědrosti a chuti 

pomáhat, opět spojit Pivní rozjímání s charitativní akcí Sport Hradec Cupu na podporu 

vybraných rodin. 

Oslavy mezinárodního dne dětí 

Pořadatel: Obchodní a zábavní centrum Futurum 

Místo konání: OC Futurum, Hradec Králové 

Datum konání: 3.6.2017 od 10:00 do 17:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Akce pro děti 

Tematická kategorie: Akce pro děti – Zábava 

Více informací najdete na: www.futurumhradec.cz 

Poznávání přírody, šermířská a taneční vystoupení, kreativní dílny, střelba lukem, workshopy, 

malování na obličej, soutěže a mnohé další. Obchodní a zábavní centrum Futurum ve 

spolupráci s akciovou společností Městské lesy Hradec Králové a státním podnikem Lesy 

České republiky opět po roce pořádá oslavy Mezinárodního dne dětí. 

V sobotu 3. června od 10:00 do 17:00 hodin se mohou rodiny s dětmi zapojit do aktivit a soutěží 

jak v OC Futurum, tak v nedalekých městských lesích u Rytířského hradiště. Vstupné je 

zdarma. 

Cyklomaraton Hradec Králové 

Pořadatel: Event media s.r.o. 

Místo konání: 
Všesportovní stadion Hradec Králové, Hradec 

Králové 

Datum konání: 4.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Sportovní akce 

Tematická kategorie: Sportovní akce 

http://www.pivnirozjimani.cz/
http://www.futurumhradec.cz/


Více informací najdete na: www.calendariumregina.cz 

 

Cyklomaraton Hradec Králové je jedna z největších cyklistických akcí v České republice. V 

cyklomaratonu si můžete vybrat trasu 30 km nebo 60 km. 

Memoriál Míši Koubové - 2. ročník fotbalového turnaje 

Pořadatel: Sokol Třebeš 

Místo konání: Sportovní hala Třebeš, Školská 8 / 148, Hradec Králové, 500 11 

Datum konání: 4.6.2017 od 8:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Soutěž, turnaj 

Tematická kategorie: Sportovní akce – fotbal 

Více informací najdete na: www.trebes.cz 

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník fotbalového turnaje žen, který je věnován Míše 

Koubové. Turnaj se koná ve sportovní hale v Třebši v Hradci Králové a všichni jsou srdečně 

zváni. 

Entrée k tanci 2017 

Pořadatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. 

Místo konání: 
Divadlo Drak, Hradec Králové, Hradební 632, Hradec Králové, 

500 03 

Datum konání: 7.6.2017 až 8.6.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Tanec – moderní tanec 

Více informací najdete na: http://www.adalbertinum.cz/  

Festival taneční a pohybové tvorby.  

Sborové slavnosti Hradec Králové 2017 

Pořadatel: Královehradecké sborové slavnosti 

Místo konání: 
Hradec Králové, Československé armády 408 / 51, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 7.6.2017 až 11.6.2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Hudba – zpěv a sborový zpěv 

Více informací najdete na: www.sboroveslavnosti.cz 

14. ročník festivalu je zaměřen na dětské sbory. Ve čtyřech dnech se v Hradci Králové a dalších 

městech představí ty nejlepší sbory z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska. Již po 

file:///C:/Users/User/Desktop/www.calendariumregina.cz
http://www.trebes.cz/
http://http/www.adalbertinum.cz/
http://www.sboroveslavnosti.cz/


14. se sjedou do Hradce Králové smíšené sbory, komorní sbory, dětské sbory a vokální soubory 

z ČR i ze zahraničí (Švédsko, Polsko, Slovensko a Maďarsko), aby se zúčastnily této ojedinělé 

akce. Můžete se těšit na společná vystoupení sborů na několika festivalových koncertech nejen 

v Hradci Králové. Mimo koncertů se zároveň během festivalu koná mnoho workshopů a master 

class. Závěrem bude galakoncert, kde budou všechny sbory festivalu za doprovodu 

Filharmonie Hradec Králové. 

Romantický hrádek - hudební festival 2017 

Pořadatel: Hrádek u Nechanic 

Místo konání: Zámek Hrádek u Nechanic, Lubno 66, Nechanice, 503 15 

Datum konání: 8.6.2017 až 11.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Hudba – jiné hudební žánry 

Více informací najdete na: https://www.hradekunechanic.cz/cs  

XVIV. ročník festivalu klasické a romantické hudby, zámek Hrádek u Nechanic. 

Den vody 2017 

Pořadatel: Lealea z.s. 

Místo konání: Eliščino nábřeží, Hradec Králové 

Datum konání: 9.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Sportovní akce 

Tematická kategorie: Sportovní akce 

Více informací najdete na: www.denvody.cz 

 

Oblíbená akce se sportovním a kulturním programem. Dopoledne je určeno pro děti a školy a 

odpoledne může přijít každý kdo má rád zábavu a aktivity jako je například oblíbený běh přes 

Trubačovu lávku. 

Páteční dopoledne bude určeno dětem a školám, které si projdou významné hradecké instituce 

spojené s vodou a za jejich znalosti o vodě nebo o městě Hradci Králové budou odměněni. 

Jedna ze školních tříd vyhraje designový návrh a realizaci své třídy od Duhového domova. 

 

Odpoledne pak bude patřit rodinám s dětmi a všem, co se rádi baví. Připravený je zábavný 

program se skupinou T-Bass, dětský koutek a oblíbený běh přes Trubačovu lávku.  

 

V rámci programu spojeného s vodou si můžete dát závod na paddleboardu, výlet na parníku 

nebo třeba zdarma prohlídku vodní elektrárny Hučák. Následovat budou dva koncerty – 

Memphis a Sabrage 

 

http://https/www.hradekunechanic.cz/cs
http://www.denvody.cz/


Muzejní noc 

Pořadatel: Obec Hořiněves 

Místo konání: Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 

Datum konání: 10.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Vzdělávací, poznávací 

Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací – Historie 

Více informací najdete na: www.horineves.cz 

200. výročí nálezu Rukopisu Královédvorského, kulturní program, moravská vína, muzeum 

V. Hanky 

Smiřický hrnec 2017 

Pořadatel: Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. 

Místo konání: Fotbalový stadion Smiřice, U Stadionu, Smiřice, 503 03 

Datum konání: 10.6.2017 od 17:00 do 22:30 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Hudba – folk – country 

Více informací najdete na: www.web365.cz/default.php?domena=smirickyhrnec  

29. ročník hudebního festivalu 

Program:  

17.00–17.45 – Kdoví  

18.00–18.45 – Vojta Kiďák Tomáško  

19.00–19.45 – Spolektiv  

20.15–21.15 – Jaroslav Samson Lenk  

21.30–22.30 – Semtex  

Vstup volný.  

Pouťové setkání 

Pořadatel: Obec Hořiněves 

Místo konání: Žíželeves, Hořiněves 

Datum konání: 11.6.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Trhy – jarmark 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.horineves.cz 

Pouťové setkání v Žíželevsi se uskuteční 11.6. 2017. Pouťové atrakce, jarmark a rodinná 

atmosféra. 

http://www.horineves.cz/
http://www.web365.cz/default.php?domena=smirickyhrnec
http://www.horineves.cz/


FIBA Mistrovství Evropy v basketbalu žen 2017 

Pořadatel: Česká basketbalová federace, z.s. 

Místo konání: 
Zimní stadion Hradec Králové, Komenského 2 / 1214, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 16.6.2017 až 25.6.2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Sportovní akce 

Tematická kategorie: Sportovní akce 

Více informací najdete na: www.cbf.cz 

„Time to shine“. Motto evropského šampionátu v basketbalu žen naznačuje, že od 16. do 25. 

června se v Hradci Králové a Praze očekávají velké věci.  

Není divu! Vždyť zraky všech basketbalových fanoušků nejen napříč starým kontinentem se 

upřou právě do středu Evropy. Česká republika na svém území přivítá klání 16 nejlepším 

reprezentačních celků v ženském basketbalu, které si historicky poprvé účast na ME 

vybojovaly v průběžné kvalifikaci, která trvala sezonu a půl. 

Tedy, všechny týmy až na jeden. Kvalifikační klání se netýkalo českého národního týmu.  

 

Češky budou nastupovat na královéhradeckém zimním stadionu ke svým zápasům v základní 

skupině. Přijďte je podpořit a být oním pověstným šestým hráčem na hřišti. Vstupenky na 

domácí šampionát jsou v prodeji v síti Ticket portál. 

Open Skies for Handicapped 2017 

Pořadatel: Letecké služby Hradec Králové a.s. 

Místo konání: 
DSA – Letiště, Hradec Králové, Letiště, Hradec Králové, 503 

41 

Datum konání: 17.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Jiný typ akce 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: lshk.cz/cs/aktuality/open-skies-for-handicapped-2017 

Smyslem této akce je umožnit našim postiženým spoluobčanům nezapomenutelný zážitek z 

vyhlídkového letu. Akce je celodenní s doprovodným programem i pro širokou veřejnost.  

Den otevřených ateliérů 2017  

Pořadatel: 
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých 

aktivit 

Místo konání: Královéhradecký kraj, Hradec Králové 

Datum konání: 17.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Den otevřených dveří 

http://www.cbf.cz/
http://lshk.cz/cs/aktuality/open-skies-for-handicapped-2017


Tematická kategorie: Den otevřených dveří – Kultura 

Více informací najdete na: www.impulshk.cz 

Jediný den v roce máte možnost navštívit výtvarníky Královéhradeckého kraje v jejich tvůrčím 

prostředí. Setkat se s umělci osobně, prohlédnout si jejich dílny a ateliéry, cítit vůni barev, 

dřeva, hlíny či kovu…Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, pořádá v 

sobotu 17. června 5. ročník výtvarného projektu Den otevřených ateliérů. Milovníkům 

výtvarného umění budou zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků a řemeslníků – malířů, 

fotografů, sochařů, řezbářů, keramiků a dalších umělců. Otevřené ateliéry jsou příležitostí 

setkat se s umělci osobně, vidět jejich tvůrčí prostředí a zažít jiný pocit, než který nám umožní 

návštěva výstavních síní. Lidé mohou navštěvovat nejen umělecké ateliéry a řemeslné dílny, 

ale také zahrady, dvorky, hospodářské usedlosti a jiné soukromé prostory umělců. Mohou se 

potěšit pohledem, popovídat si s autorem, nebo si koupit něco pro radost. 

Pohádkový les 

Pořadatel: Třebechovické muzeum betlémů 

Místo konání: 
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 

Třebechovice pod Orebem, 503 46 

Datum konání: 17.6.2017 od 14:00 do 15:30 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Akce pro děti 

Tematická kategorie: Akce pro děti – Zábava 

Soutěžní rozárium 2017 

Pořadatel: 
Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu Rosa klub Praha 

Místo konání: 
Hradec Králové, Československé armády 408 / 51, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 17.6.2017 až 18.6.2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Soutěž, turnaj 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: http://www.rosaklub.cz/  

Mezinárodní soutěž novinek růží, Kukleny, Hradec Králové 

Vítání Léta v mladší době kamenné 

Pořadatel: Archeopark Všestary o.p.s. 

Místo konání: 
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 

12 

Datum konání: 17.6.2017 až 18.6.2017  

Charakter akce: Regionální 

http://www.impulshk.cz/
http://http/www.rosaklub.cz/


Typ akce: Vzdělávací, poznávací 

Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací – Historie 

Více informací najdete na: http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html#  

Interaktivní program v rámci cyklu Dny živé archeologie Archeopark Všestary.  

Gaudeamus Theatrum 2017 

Pořadatel: Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. 

Místo konání: 
Divadlo Drak, Hradec Králové, Hradební 632, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 20.6.2017 až 23.6.2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Veletrh 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: http://draktheatre.cz/  

Divadlo Drak, Hradec Králové Mezinárodní setkání uměleckých škol.  

Hrajeme si i hlavou 

Pořadatel: Univerzita Hradec Králové 

Místo konání: 
Univerzita Hradec Králové, Hradec 

Králové 

Datum konání: 22.6.2017 až 23.6.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Akce pro děti 

Tematická kategorie: Akce pro děti - Jiný typ akce 

Více informací najdete na: 
http://www.hrajme-si-i-

hlavou.cz/inex.html  

Tento rok se uskuteční 10. ročník akce Hrajeme si i hlavou. Téma jubilejního ročníku je "PO 

STOPÁCH“. Hrajme si i hlavou přináší pro všechny příznivce nejen přírodovědných disciplín 

mnoho zajímavostí přímo až na ulici. Akci pořádá katedra fyziky Univerzity Hradec Králové 

ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové a je určena pro žáky a studenty 

základních a středních škol, pro jejich rodiče a pro všechny, kteří si rádi hrají, přemýšlejí a 

bádají nad záhadami světa kolem nás. 

DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ A OPEN AIR PROGRAM Hradec 

Králové 2017 

Pořadatel: Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. 

Místo konání: 
Klicperovo divadlo, Hradec Králové, Dlouhá 99, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 23.6.2017 až 26.6.2017  

Charakter akce: Celostátní 

http://http/www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html
http://http/draktheatre.cz/
http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz/inex.html
http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz/inex.html


Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Divadlo 

Více informací najdete na: 
http://www.klicperovodivadlo.cz/ 

http://www.openairprogram.cz/  

Hradec Králové se koncem června přemění v český Avignon a bude žít divadlem, hudbou a 

tancem. Přijeďte nasát pohodovou festivalovou atmosféru.  

Představení se budou konat v historickém centru města, Žižkových sadech, v Divadlu Drak a 

středobodem toho všeho bude Klicperovo divadlo.  

Svatojánská noc na zámku 2017 

Pořadatel: Hrádek u Nechanic 

Místo konání: 
Zámek Hrádek u Nechanic, Lubno 66, Nechanice, 503 

15 

Datum konání: 24.6.2017 od 13:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Jiný typ akce 

Tematická kategorie: Historické akce – historická slavnost 

Více informací najdete na: https://www.hradekunechanic.cz/cs  

151.Výročí bitvy u Hradce Králové 

Pořadatel: Garda města Hradce Králové, z. s. 

Místo konání: 
Bojiště 1866 Chlum u Sadové, Chlum 66, Všestary, 

503 12 

Datum konání: 30.6.2017 až 1.7.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Historické akce – historická bitva 

Akce má připomenout tradici, historii, kulturu i způsob života v těchto historicky 

významných časech. Vrcholem akce je pak realizace komponovaných bitevních scén 

patřících k nejlepším v evropském vnímání těchto počinů.  

Akce Königgrätz 1866–2017 je pokračováním tradice vzpomínkových akcí k událostem 

prusko-rakouské války z roku 1866. Jejím účelem je populárně naučnou formou přiblížit 

historické události široké veřejnosti, uctít památku padlých a připomenout, že právě u Hradce 

Králové v roce 1866 došlo k významnému momentu dějin, který změnil utváření vývoje 

Evropy do dnešní doby. 

S vysvědčením do muzea 2017 

Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

http://http/www.klicperovodivadlo.cz/%20http:/www.openairprogram.cz/
http://http/www.klicperovodivadlo.cz/%20http:/www.openairprogram.cz/
http://https/www.hradekunechanic.cz/cs


Místo konání: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 

465, Hradec Králové, 500 01 

Datum konání: 30.6.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Akce pro děti 

Tematická kategorie: Akce pro děti – Jiný typ akce 

Více informací najdete na: http://www.muzeumhk.cz/ 

Pochlubte se s vysvědčením a navštivte program Muzea východních Čech v Hradci Králové.  

The best Czech Press Photo 

Pořadatel: CZECH PHOTO o.p.s. 

Místo konání: 
Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 2 / 1250, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 1.6.2017 až 30.6.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Fotografie – dokumentární fotografie 

Více informací najdete na: www.czechpressphoto.cz  

Výstava fotografií se uskuteční ve dnech 1.-30. června 2017 v galerii U Přívozu a galerii 

Automat Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 

 Promenádní koncerty 

Pořadatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. 

Místo konání: Jiráskovy sady, Hradec Králové, 500 03 

Datum konání: 

11.6.2017  

18.6.2017  

25.6.2017  

2.7.2017  

9.7.2017  

16.7.2017  

23.7.2017  

30.7.2017  

6.8.2017  

13.8.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Koncert 

Tematická kategorie: Hudba 

Více informací najdete na: 
http://www.adalbertinum.cz/cs/o-hkvs/pro-

media.html  

Po celou letní sezónu budou opět probíhat populární promenádní koncerty v Jiráskových 

sadech. 

http://http/www.muzeumhk.cz/
http://www.czechpressphoto.cz/
http://http/www.adalbertinum.cz/cs/o-hkvs/pro-media.html
http://http/www.adalbertinum.cz/cs/o-hkvs/pro-media.html


Po celou letní sezónu budou opět probíhat populární promenádní koncerty v Jiráskových 

sadech. Od 11. června, kdy vystoupí JUNIOR BIG BAND ze ZUŠ Habrmanova, se každou 

prázdninovou neděli od 16 do 18 hodin představí dechové orchestry ze všech koutů našeho 

regionu. Celou sérii hudebních produkcí pak bude 20. srpna uzavírat vystoupení JH BIG 

BANDu HK. 

Velká vizita!... v Hradci Králové za první republiky 

Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Místo konání: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 

465, Hradec Králové, 500 01 

Datum konání: 
23.3.2017 od 17:00 hodin 

24.3.2017 až 5.11.2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumhk.cz 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení 

výstavy Velká vizita!... v Hradci Králové za první republiky, která se uskuteční ve čtvrtek 23. 

března 2017 v 17 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.  

V rozsáhlé výstavě je představena historie zdravotnictví a sociálně zdravotní péče v Hradci 

Králové a seznámí s oblastí domácí péče a historií zdravotnických pomůcek využívaných 

pacienty v prvorepublikových domácnostech. Inspirací k výstavě byla Zdravotnická výstava v 

Hradci Králové, která se konala v prostorách muzea a jeho bezprostředním okolí v roce 1925 

a byla první samostatnou výstavou s tématem zdravotnictví a hygieny v nové Československé 

republice. 

 

Výstava potrvá od 24. 3. 2017 až 5. 11. 2017. 

SKLENĚNÉ BETLÉMY 

Pořadatel: Třebechovické muzeum betlémů 

Místo konání: 
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 

Třebechovice pod Orebem, 503 46 

Datum konání: 11.4.2017 až 31.10.2017 od 9:00 do 16:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

USMÍVÁNÍ Pavla Matušky 

Pořadatel: Třebechovické muzeum betlémů 

Místo konání: 
Kulturní dům Třebechovice pod Orebem, Na stavě 820, 

Třebechovice pod Orebem, 503 46 

http://www.muzeumhk.cz/


Datum konání: 21.4.2017 až 30.6.2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Výtvarné umění 

Echoes - 100 let finského designu a architektury 

Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Místo konání: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 

465, Hradec Králové, 500 01 

Datum konání: 9.5.2017 až 18.6.2017 od 17:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Výtvarné umění 

Více informací najdete na: www.muzeumhk.cz/kalendar-echoes.html  

Muzeum východních Čech v Hradci Králové si Vás dovoluje srdečně pozvat na slavnostní 

zahájení plakátové výstavy Echoes – 100 let finského designu a architektury uspořádané ve 

spolupráci s Velvyslanectvím Finska v Praze.  

Vernisáž výstavy se uskuteční již v úterý 9. května 2017 v 17.00 hodin. 

Odlehlá poloha, drsné klimatické podmínky a historické události zanechaly stopy na finském 

designu a architektuře. Ta se často vyznačuje jednoduchou elegancí a pragmatismem v 

kombinaci s optimálním využitím materiálů splňujících nejvyšší standardy kvality. Výstava 

Echoes vedle vybrané a oblíbené klasiky prezentuje i méně tradiční klenoty a svěží díla, čímž 

vzniká fascinující dialog a příběh určený mezinárodnímu publiku.  

VLÁČKY 

Pořadatel: Třebechovické muzeum betlémů 

Místo konání: 
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 

Třebechovice pod Orebem, 503 46 

Datum konání: 19.5.2017 až 17.9.2017 od 9:00 do 16:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

  

http://www.muzeumhk.cz/kalendar-echoes.html

