
Výběr zářijových akcí na Hradecku 

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY 2017 

Pořadatel: Slavnosti královny Elišky 

Místo konání: Velké náměstí, Hradec Králové 

Datum konání: 1. 9. 2017 až 2. 9. 2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Slavnost 

Tematická kategorie: Historické akce - historická slavnost 

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

Slavnosti královny Elišky jsou tradičními slavnostmi Hradce Králové, které jsou vždy konané 

první víkend v září. Touto akcí si připomínáme slavnou osobnost našich dějin a to královnu 

Elišku Rejčku. 

Svátek vína na soutoku 

Pořadatel: WAMAK CZ s.r.o. 

Místo konání: Jiráskovy sady, Hradec Králové, 500 03 

Datum konání: 1. 9. 2017 od 13:00 do 21:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Slavnost 

Tematická kategorie: 

Hudba - jazz, pop, alternative; Folklórní a společenské akce; 

Gastronomie - gastronomie - víno, tradiční kuchyně, 

gastronomická akce 

Více informací najdete na: www.svatekvina.cz  

Svátek vína na soutoku nabídne návštěvníkům skvělá vína a delikatesy, okouzlující umělecká 

vystoupení i zábavný program pro děti a to vše v nejkrásnějším parku Jiráskových sadech v 

Hradci Králové 

 

Soutěž Vinum Gradecense - Hradecký pohár vína, který se koná den před Svátkem vína na 

soutoku, zde předá své ceny šampionům a návštěvníkům svátku poskytne opět mimořádnou 

příležitost ochutnat soutěžní vína a porovnat tak své hodnocení s hodnocením odborné poroty. 

V kouzelném prostředí Jiráskových sadů vás bude celý den provázet moderátor Jan Vala. 

Nabídne vám kromě jiného královnu jazzu Janu Koubkovou, divadelní kapelu Mastix, kapelu 

Konzervatoře Jaroslava Ježka Campine Avenue a zpěvačku Terezu Annu Maškovou. 

Zkrátka nepřijdou ani vaše děti. A pro zvídavé návštěvníky uspořádáme „vinařskou stezku“ 

místy a městy na Labi, které jsou spojovány s pěstováním a výrobou vína. 

  

Dymytry, Krucipüsk, Morčata na útěku 

Pořadatel: Letní parket Výrava 

Místo konání: Letní parket Výrava, Výrava 83, Výrava, 503 03 

Datum konání: 1. 9. 2017 od 20:00 hodin 

http://http/www.slavnostikralovnyelisky.cz/
http://www.svatekvina.cz/


Charakter akce: Místní 

Typ akce: Koncert 

Tematická kategorie: Hudba 

Více informací najdete na: www.vyrava-letniparket.cz  

CIAF 2017 

Pořadatel: CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o. 

Místo konání: Letiště Hradec Králové, Hradec Králové 

Datum konání: 2. 9. 2017 až 3. 9. 2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

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

Další ročník úspěšného CZECH INTERNATIONAL AIR FESTU se znovu bude konat od 2. - 

do 3. 9. 2017 

Prezentační den na Zámku Hrádek u Nechanic 

Pořadatel: Zámek Hrádek u Nechanic 

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

Datum konání: 2. 9. 2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.hradekunechanic.cz 

Plánujete svatbu na zámku? Přijeďte na zámek Hrádek u Nechanic na prezentační svatební 

den a projděte si interiéry zámku se svatební koordinátorkou. Interiéry zámku ozdobí svatební 

šaty i květinová výzdoba. 

SPŠ sochařská a kamenická Hořice: Šutrácký věk 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 4. 9. 2017 až 12. 9. 2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - sochařství, výtvarné umění, jiné 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz  

Průřez roční práce studentů sochařství, restaurování, malby a geotechniky 

Výstava má charakter přehlídky, poněvadž je rozdělena na dvě paralelně probíhající výstavy. 

Druhá expozice bude v galerii AMB v kostele kněze Ambrože v Ambrožově ulici. V 

http://www.vyrava-letniparket.cz/
http://http/www.airshow.cz/
http://www.hradekunechanic.cz/
http://www.svkhk.cz/


prostorách galerie uvidíte příklady aplikace moderních technologií v kamenoprůmyslu 

(programování CNC, 3D modeling, vizualizace, realizace), trendy v současných výtvarných 

disciplínách a v oblasti obnovy a ochrany kamenných památek. Letos bude také osazena 

poslední pískovcová skulptura na prostranství před knihovnou. Absolventská práce Davida 

Šupola s názvem "Odhodlanost a vytrvalost" má definovat myšlenku vzdělávání, které 

probíhá v obou participujících institucích, ve škole i v knihovně. Přehlídka vzhledem ke 

svému rozsahu proběhne ve zkráceném týdenním termínu. Vernisáž se koná 4. září v 17:00 

hod. v galerii U Přívozu SVK HK. 

52. ročník Velké ceny města Hradec Králové 2017 

Pořadatel: HK - cyklo s.r.o. 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 7. 9. 2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Sportovní akce 

Tematická kategorie: Sportovní akce 

Více informací najdete na: www.grandprixhk.cz www.ebtour.cz  

Již 52. ročník Velké ceny města Hradec Králové 2017. Jako každý rok tato akce nabízí 

atraktivní podívanou pro veřejnost. Akce se účastní profesionální týmy z domácích řad i ze 

zahraničí.  

Škwor, Walda Gang, Alkehol, Krausberry 

Pořadatel: Letní parket Výrava 

Místo konání: Letní parket Výrava, Výrava 83, Výrava, 503 03 

Datum konání: 8. 9. 2017 od 20:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Koncert 

Tematická kategorie: Hudba 

Více informací najdete na: www.vyrava-letniparket.cz  

Stará řemesla a stroje v Podorlickém skanzenu v Krňovicích 

Pořadatel: Podorlický skanzen Krňovice 

Místo konání: 
Podorlický skanzen Krňovice, Krňovice 33, Třebechovice pod 

Orebem, 503 46 

Datum konání: 9. 9. 2017 od 10:00 do 17:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Slavnost 

Tematická kategorie: 
Historické akce - historická slavnost, stará technika, jiné 

historické akce 

Více informací najdete na: www.krnovice.cz  

http://www.vyrava-letniparket.cz/
http://www.krnovice.cz/


Den zaměřený na ukázku historických řemesel a strojů v provozu - traktory, motory, 

zemědělské stroje apod.  

Z řemesel si budete moci vyzkoušet již zapomenutou dovednost našich předků - vrtání 

potrubí, lámání lnu apod. Jako při každé akci bude možné ochutnat čerstvě upečený chléb z 

tradiční pece. Občerstvení zajištěno. Bezbariérová toaleta. Do areálu je možný vstup se 

zvířecími společníky na vodítku. 

Mykologickobotanická exkurze do PP Na Plachtě 

Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Místo konání: Na Plachtě - přírodní památka, Hradec Králové, 500 06 

Datum konání: 9. 9. 2017 od 9:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Vzdělávací, poznávací 

Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací - Příroda, Exkurze 

Více informací najdete na: www.muzeumhk.cz  

Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vás srdečně zve na Mykologickobotanickou 

exkurzi do PP Na Plachtě.  

Seznámíte se s přírodovědecky nejbohatší lokalitou na Hradecku, kde jsou zastoupeny vlhké i 

suché louky, písčiny, vřesoviště, tůně, rybníky, křoviny a lesy. Přírodní památka je nejvíce 

prozkoumané území v Hradci Králové, které si zachovává vysokou rozmanitost díky 

pravidelným zásahům (sekání, pastva, hloubení tůní, vyřezávání náletových dřevin, 

vypalování). 

 

Přírodní památkou Vás provedou Bc. Tereza Tejklová a RNDr. Věra Samková, Ph.D. v 

sobotu 9. září 2017 v 9.00 hodin. Sraz na hrázi rybníka Plachta, Nový Hradec Králové. 

Město na kolech - Hradec Králové 

Pořadatel: 
 

Místo konání: 
Plavecký bazén 50 m, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 

Hradec Králové, 500 03 

Datum konání: 10. 9. 2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Sportovní akce 

Tematická kategorie: Sportovní akce 

Více informací najdete na: www.caspv.cz  

Celá akce má sportovně-rekreačně-kulturní charakter. Jedná se o předem připravený a 

zajištěný okruh městem, účastníci mohou absolvovat libovolný počet kol, jsou limitováni 

pouze hodinou ukončení akce. Na akci bude tradičně navazovat Nábřeží sportu. 

V místě startu a cíle (tradičně u plaveckého bazénu) i na trase jsou dvě až tři kapely různých 

žánrů, kde je možné se zastavit, posedět, zaposlouchat se a zase pokračovat dál. V místě startu 

je akce moderována, slovo moderátora se střídá s vystoupením "country" kapely a se 

sportovními vystoupeními mladých tanečně sportovních skupin. Této nesoutěžní vyjížďky se 

může zúčastnit za symbolické startovné každý, kdo má k dispozici nějaká kolečka na vlastní 

pohon, takže na startu se potkávají kočárky s odrážedly, koloběžkami, tříkolkami a 

http://www.muzeumhk.cz/
http://www.caspv.cz/


samozřejmě i spousta kol, mezi kterými nechybí ani kola historická, na nichž jedou historické 

cyklistické spolky v dobovém oblečení. Při prezenci obdrží účastníci drobné upomínkové 

předměty, v závěru akce, kolem 13 hodiny, probíhá ocenění v netradičních kategoriích: 

nejmladší účastník, nejstarší účastník, nejpočetnější rodinný tým a nejvěrnější účastník. 

Někteří jedinci absolvovali všech dosavadních 15 ročníků. Ocenění jsou odměněni dárky od 

drobnýchsponzorů.  

Celou akci pořádá Královéhradecká asociace Sport pro všechny KHKASPV ve spolupráci s 

Regionálním centrem ASPV HK. Pravidelnou záštitu přebírá Statutární město HK a je 

součástí projektu ČUS "Sportuj s námi". Celá je zajišťována dobrovolníky z řad členů 

KHKASPV a RC SPV HK. 

Komentované prohlídky Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích 

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

Místo konání: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, Zámek 1, Smiřice, 503 03 

Datum konání: 10. 9. 2017 od 14:00 hodin, od 15:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Prohlídka 

Tematická kategorie: Prohlídka - Historický objekt 

Více informací najdete na: www.kaple.mestosmirice.cz  

IX. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu v 

Královéhradeckém kraji Živé kulturní dědictví kraje a jeho využití v 

cestovním ruchu 

Pořadatel: 
 

Místo konání: 
Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec 

Králové, 500 03 

Datum konání: 12. 9. 2017 od 9:30 do 15:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Workshop - dílna 

Tematická kategorie: Cestovní ruch - cestovní ruch - kongres 

Konference je určena pro pracovníky měst a obcí, pracovníky informačních turistických 

center, pracovníky muzeí, organizátory folklorních akcí a zástupce neziskových organizací. 

Sál Jana Letzela (sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje) v budově Regiocentra, Nový 

pivovar, Pivovarské náměstí 1245 v Hradci Králové. Záštitu nad konferencí převzal hejtman 

Královéhradeckého kraje. Účast na konferenci je zdarma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaple.mestosmirice.cz/


 Hosté na zemi očima Petra Macla 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 12. 9. 2017 až 30. 9. 2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Fotografie - dokumentární fotografie 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz www.charitahk.cz  

Oblastní charita Hradec Králové srdečně zve na slavnostní zahájení fotografické výstavy 

Hosté na zemi očima Petra Macla, které se koná 12. září od 17:00 v galerii Automat Studijní a 

vědeckéknihovny. 

Výstava je plná příběhů, lidskosti a lásky a vyobrazuje životy lidí, kteří žijí bez domova na 

okraji společnosti. Je průřezem více než dvacetileté práce v terénu, kdy Petr Macl poznal 

nespočet životních osudů, radostí či smutků. 

Chytrý kvíz - knižní speciál! 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 13. 9. 2017 od 17:00 do 21:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Soutěž, turnaj 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz  

Přijďte provětrat Vaše znalosti týkající se knižního světa! 

Rádi čtete nebo si o knížkách povídáte? Chytrý kvíz je tentokrát připraven na knihovnické 

téma. Mobil je v tomto případě vymoženost a jako obvykle ho nebudete potřebovat. Propisku 

nebo tužku s sebou. Přijďte vyhrát zajímavé ceny! Tentokrát se jedná o poukázky na golf, 

které věnovala firma Fomei, s.r.o., tak neváhejte. Váš soutěžní tým (max. 8 osob) je nutné 

přihlásit na facebookové události. 

Nová Akropolis: Bachova květová terapie 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 14. 9. 2017 od 17:00 do 19:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Beseda, přednáška 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz  

http://www.svkhk.cz/
http://www.svkhk.cz/


Bachovy květové esence pomáhají zvládat stresy, napětí a nepříjemné nálady. Týká se Vás 

tento problém? Přijďte se poradit s odborníky. 

Esence nenahrazují lékařskou péči, ale mohou ji podporovat a ovlivněním naší psychiky 

urychlit uzdravování. Jedná se o přírodní metodu, jejímž autorem je uznávaný anglický lékař 

dr. Edward Bach. Lektor: Mgr. Lenka Samková, BFRP (praktik v ČR registrovaný v Nadaci 

dr. Bacha v Anglii).  

Konkrétní podzim 2017 - materiál - struktura - objekt 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 14. 9. 2017 až 14. 10. 2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Výstava 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - grafika, malířství, sochařství, jiné 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz  

Tradiční výstava Klubu konkretistů! Výstavní projekt KK3 Klubu konkretistů s řadou 

doprovodných programů. Tématem roku 2017 je materiál, struktura a objekt, jako návaznost 

na mezinárodní výstavu konkretistů v Bratislavě, jejíž část byla převezena na letoší Konkrétní 

podzim. Výstavy již tradičně probíhají na několika místech Hradce Králové a Pardubic a 

představují to nejlepší ze současné scény konkrétního umění v ČR i v zahraničí. Mezi 

"hvězdy" letošních výstav patří bezesporu Dalibor Chatrný, Viktor Hulík, Štěpán Málek nebo 

Ladislav Jezbera. K výstavám budou k dispozici katalogy. Vernisáž v galerii U Přívozu se 

koná ve čtvrtek 14. září od 18:00 hod. 

KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY 2017 

Pořadatel: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje 

Místo konání: 
Okolí koupaliště Flošna a Všesportovní stadion, Hradec 

Králové 

Datum konání: 15. 9. 2017 až 16. 9. 2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Festival 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.apickhk.cz  

Již 14. ročník Královéhradeckých krajských dožínek. Od roku 2004 patří Královéhradecké 

dožínky k největším akcím kraje s návštěvností přes 30 tisíc lidí. Ocenění zde přebírají 

nejlepší potravinářské a zemědělské firmy. Návštěvníky čeká spoustu zábavy, skvělé 

regionální potraviny a bohatý doprovodný program. 

 

 

 

http://www.svkhk.cz/
http://www.apickhk.cz/


Světáci 

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

Místo konání: 
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o., Palackého 124, Smiřice, 503 

03 

Datum konání: 15. 9. 2017 od 19:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Představení 

Tematická kategorie: Divadlo - činohra 

Více informací najdete na: www.mestosmirice.cz 

Komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského v podání Divadelní společnosti Háta. KD 

Dvorana Smiřice – vstupné 290 Kč.  

SUZI QUATRO, OLYMPIC, TURBO 

Pořadatel: Letní parket Výrava 

Místo konání: Letní parket Výrava, Výrava 83, Výrava, 503 03 

Datum konání: 15. 9. 2017 od 18:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Koncert 

Tematická kategorie: Hudba - rock 

Více informací najdete na: www.vyrava-letniparket.cz  

Trojkoncert legend 20 let open air Suzi Quatro se svou skupinou u nás vystoupí exkluzivně na 

jediném koncertu v tomto roce v České republice a to společně se skupinami Olympic a Turbo 

v rámci ukončení jubilejní dvacáté sezóny letního parketu.  

 Národní přehlídka mažoretkových skupin 

Pořadatel: 
 

Místo konání: 
Okolí koupaliště Flošna a Všesportovní stadion, Hradec 

Králové 

Datum konání: 16. 9. 2017  

Charakter akce: Celostátní 

Typ akce: Sportovní akce 

Tematická kategorie: Sportovní akce 

Více informací najdete na: www.calendariumregina.cz  

V pořadí již XXII. ročník národní přehlídky mažoretkových skupin se uskuteční v sobotu 16. 

září 2017 na Flošně v Hradci Králové. Národní přehlídka mažoretkových skupin se pravidelně 

koná v polovině září za účasti nejlepších kolektivů z České republiky a hostů ze zahraničí.  

 

 

http://www.vyrava-letniparket.cz/
http://www.calendariumregina.cz/


Večerní koncert skupiny CHAIRE 

Pořadatel: Zámek Hrádek u Nechanic 

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

Datum konání: 16. 9. 2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Koncert 

Tematická kategorie: Hudba - historická hudba 

Více informací najdete na: www.hradekunechanic.cz 

V rámci Dnů evropského dědictví a Roku renesanční šlechty se v sobotu večer uskuteční 

koncert skupiny CHAIRE z Příbrami ve Zlatém sále. 

 Svatební veletrh 

Pořadatel: Zámek Karlova Koruna 

Místo konání: 
Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou, Pražská 1, 

Chlumec nad Cidlinou, 503 51 

Datum konání: 17. 9. 2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Veletrh 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.karlovakoruna-zamek.cz  

Svatební veletrh v krásném prostředí zámku Karlovy Koruny. Dne 17. 9. 2017 se bude konat 

známý svatební veletrh v zámku Karlova Koruna. Přijďte se podívat na nejnovější trendy ve 

svatebním odvětví. 

Francouzské dny 2017 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 19. 9. 2017 od 14:30 do 18:30 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Jiný typ akce 

Tematická kategorie: 
Gastronomie; Vzdělávací, poznávací - Kultura, Historie, 

Cestování 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz  

Tradiční akce pardubické Francouzské aliance, které začínají 19. 9. ve Studijní a vědecké 

knihovně v Hradci Králové kulinářskou dílnou, pokračují 20. 9. degustací francouzských 

koktejlů v baru Náplavka a končí francouzským filmem v kavárně Artičok.  

 

 

http://www.hradekunechanic.cz/
http://www.karlovakoruna-zamek.cz/
http://www.svkhk.cz/


Praha magická I. 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 20. 9. 2017 od 18:00 do 20:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Beseda, přednáška 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - malířství, sochařství, výtvarné umění 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz  

Další z oblíbených přednášek dr. Jany Jebavé! 

Praha, magické místo nad řekou Vltavou, je místem, které je mohutným inspiračním zdrojem 

nejenom české historie, ale také nevyčerpatelnou studnicí uměleckých podnětů pro tvůrce. 

Přednáška je zaměřena na období 2. poloviny 19. a počátek 20. století, kdy sílila česká 

umělecká tvorba pod vlivem francouzské inspirace i národních tužeb, např. v dílech J. 

Schikanedera, Z. Braunerové, L. Marolda, J. Zrzavého nebo J. Sudka. Vstupné 50/25 Kč. 

Sleva se vztahuje na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP. Děti zdarma.  

Galakoncert Evy Urbanové  

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

Místo konání: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, Zámek 1, Smiřice, 503 03 

Datum konání: 21. 9. 2017 od 19:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Koncert 

Tematická kategorie: Hudba - vážná hudba 

Spoluúčinkuje: Moravské klavírní trio Kaple Zjevení Páně - vstupné 700 Kč. Předprodej: 

Městské informační centrum Smiřice, tel. 602 316 525.  

 

Paleontologická přednáška "Zabijáci aneb největší draví dinosauři všech dob"  

Pořadatel: Hvězdárna a planetárium Hradec Králové 

Místo konání: 
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, Zámeček 30 / 456, 

Hradec Králové, 500 08 

Datum konání: 23. 9. 2017 od 17:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Beseda, přednáška 

Tematická kategorie: Příroda, ekologie - fauna 

Více informací najdete na: www.astrohk.cz  

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové Vás zve na paleontologickou přednášku na téma 

"Zabijáci, aneb největší draví dinosauři všech dob". 

Přednáší Mgr. Vladimír Socha z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Přednáška se koná 

v kinosále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. 

http://www.svkhk.cz/
http://www.astrohk.cz/


Oslněni bronzem a sluncem 

Pořadatel: Archeopark Všestary o.p.s. 

Místo konání: Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12 

Datum konání: 
23. 9. 2017 od 11:00 do 19:00 hodin 

24. 9. 2017 od 10:00 do 17:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Akce pro děti 

Tematická kategorie: Akce pro děti - Historie 

Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz  

Interaktivní program v rámci cyklu Dny živé archeologie Archeopark Všestary. 

Komentované prohlídky Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích 

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

Místo konání: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, Zámek 1, Smiřice, 503 03 

Datum konání: 24. 9. 2017 od 14:00 hodin, od 15:00 hodin 

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Prohlídka 

Tematická kategorie: Prohlídka - Historický objekt 

Více informací najdete na: www.kaple.mestosmirice.cz  

Mitas Gočárovy schody 

Pořadatel: Novacup 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 28. 9. 2017  

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Sportovní akce 

Tematická kategorie: Sportovní akce 

Více informací najdete na: www.novacup.cz  

Historické centrum města Hradec Králové otevře svou náruč vrcholu seriálu NOVA CUP, 

závodu Gočárovy schody. 

Po vzoru světových akcí představuje tento závod exhibici ve sjezdu ze schodů a zároveň 

nabídne bohatý doprovodný program divákům a hradeckým obyvatelům. Na městském 

okruhu navrženém zkušenými traťovými architekty vynikne cyklistická dovednost a 

výkonnost závodníků. 

 

 

 

 

 

http://www.archeoparkvsestary.cz/
http://www.kaple.mestosmirice.cz/
http://www.novacup.cz/


200. výročí Rukopisu královédvorského 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 25. 9. 2017 od 17:00 do 18:30 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Beseda, přednáška 

Tematická kategorie: Historické akce - jiné historické akce 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz  

Tento rok si připomínáme "objev" Rukopisu královédvorského! 

Objev Rukopisu královédvorského se stal v době Národního obrození významnou vzpruhou 

pro české vlastence. Bohužel spor o jeho pravost začal velmi krátce nato. Rukopis 

královédvorský údajně objevili 16. září 1817 Václav Hanka a místní kaplan Pankrác Borč ve 

věži děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1886 se do 

sporu významně zapojil také Tomáš Garrigue Masaryk, který jej považoval za padělek. Spory 

o pravost rukopisu trvaly až do definitivního prokázání nepravosti v roce 1971. 

Domorodá Austrálie - slovem, hudbou, obrazem 

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 26. 9. 2017 od 17:00 do 19:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

Typ akce: Beseda, přednáška 

Tematická kategorie: Turistika - jiné turistické akce 

Více informací najdete na: www.svkhk.cz www.aldaman.cz  

85 dní v buši! Nebezpeční krokodýli, pavouci, hadi… 

Zveme Vás na výjimečné setkání, věnované 60 000 let staré kultuře Austrálců, kteří dodnes v 

různých tajemných částech Austrálie, jako je např. Arnhémská země, udržují tradice z doby 

kamenné. Cestovatel Ales "ALDAMAN" Fuchs se po několika letech přípravy a studia této 

kultury vydal na vlastní pěst k původním obyvatelům Austrálie. Svoji nezapomenutelnou 

zkušenost představí nejen ve formě vyprávění, promítání fotografií a filmu, ale také živou 

muzikou při hře na autentický domorodý nástroj didjerido (yidaki). 

 

Vstupné 50/25 Kč*Sleva se vztahuje na seniory, studenty, držitele průkazu ZTP. Děti zdarma. 

Hradecký koštýř 

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

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 28. 9. 2017 od 10:00 do 18:00 hodin 

Charakter akce: Regionální 

http://www.svkhk.cz/


Typ akce: Jiný typ akce 

Tematická kategorie: Gastronomie - gastronomie - víno 

Tradiční akce konaná v Hradci Králové. Ochutnávky vína a burčáku, bohaté občerstvení a 

skvělá muzika. 

Hradecký koštýř slaví tento rok desáté narozeniny. Čeká na Vás skvělé víno a burčák, bohaté 

občerstvení, cimbálovka a jiná muzika. Proto dne 28. 9. 2017 si můžete vychutnat víno nejen 

z Čech a Moravy, ale i z Itálie, Španělska, Francie, Slovenska, Gruzie a dalších zajímavých 

vinařských oblastí v srdci Hradce Králové. 

NOC VĚDCŮ - mobilita 

Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

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

Králové, 500 03 

Datum konání: 29. 9. 2017  

Charakter akce: Místní 

Typ akce: Jiný typ akce 

Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací - Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumhk.cz  

Svět je v pohybu! Večer plný nových informací a praktických ukázek ze světa lidí a zvířat. 

http://www.muzeumhk.cz/

