Seznam dubnových akcí na Hradecku
Velikonoční jarmark
Pořadatel:
Místo konání:

Adalbertinum, Třída Československé armády 300, Hradec
Králové, 500 03
1. 4. 2017
Místní
Trhy - jarmark
Folklórní a společenské akce - jarmark

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.adalbertinum.cz
na:
Tradiční prodejní výstava výrobků lidové tvorby a uměleckých řemesel s bohatým
občerstvením.

Smiřické svátky hudby 2017
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.
Pořadatel:
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, Zámek 1, Smiřice, 503 03
Místo konání:
1. 4. 2017 až 16. 4. 2017 od 19:00 do 21:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Festival
Typ akce:
Hudba - vážná hudba, etno a world music, zpěv a sborový zpěv
Tematická kategorie:
Více informací najdete na: www.festival.mestosmirice.cz
14. ročník velikonočního hudebního festivalu v Kapli Zjevení Páně ve Smiřicích
14. ročník Smiřických svátků hudby 2017 opět nabídne 10 koncertů.
Letos se vedle Jaroslava Svěceného, který je uměleckým ředitelem festivalu, představí např.
Virtuosi Pragenses s violistkou Jitkou Hosprovou a jedním z největších pěveckých talentů
současnosti barytonistou Filipem Bandžakem, dále České trio – špičkový tuzemský komorním
soubor s mezinárodním renomé, nastupující česká houslová naděje, studentka Royal Academy
of Music v Londýně Julie Svěcená zahraje za doprovodu vynikajícího klavíristy Václava
Máchy. Vystoupí zde nestor českých kytaristů a bezpochyby nejvýznamnější český pedagog
moderní doby profesor Jiří Jirmal, kterého doprovodí další vynikající kytarista Miloslav
Klaus, světoznámý slovenský orchestr Cigánski diabli předvede zbrusu nový program plný
temperamentní romské hudby.
Celý program včetně informací o předprodeji vstupenek je k dispozici na webu
www.festival.mestosmirice.cz.
Doprovodná výstava: díla českého grafika Martina Manojlína.

Vynášení smrtky a vítání jara
Pořadatel:
Jiráskovy sady, Hradec Králové, 500 03
Místo konání:
2. 4. 2017
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Slavnost
Typ akce:
Folklórní a společenské akce - průvod
Tematická kategorie:
Více informací najdete na: www.adalbertinum.cz
"Jaro nám nastává, slunce jasně svítí, stromy se nám zelenají, ptáčkové zpívají, rozvíjej se
kvítí." Vítání jara se všemi místními zvyky a obyčeji. "Smrtholku" vynesou hradecké
folklorní soubory ČERVÁNEK a DUPÁK....

Tvůrčí dílna "Umění a život pravěkých lovců"
Pořadatel:
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12
Místo konání:
3. 4. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Workshop - dílna
Typ akce:
Výtvarné umění - výtvarné umění, jiné
Tematická kategorie:
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
Archeopark pravěku Všestary pořádá tvůrčí dílnu pro děti a jejich rodiče na téma "Umění a
život pravěkých lovců", která se koná v pátek 3. února 2017 od 10 do 16 hodin.
Dílny je možné se zúčastnit kdykoliv během daného časového rozmezí, a to bez nutnosti
předchozího tel. objednání. Během dílny si vyzkoušíte, jak se vytvářely jeskynní malby,
výrobu pravěkých ozdob z mušlí a práci s pazourkovými nástroji.

Velikonoce na Hrádku u Nechanic
Pořadatel:
Zámek Hrádek u Nechanic, Lubno 66, Nechanice, 503 15
Místo konání:
8. 4. 2017 až 17. 4. 2017
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Prohlídka
Typ akce:
Prohlídka - Historický objekt
Tematická kategorie:
Více informací najdete na: www.hradekunechanic.cz
Připomínka velikonočních tradic v historickém zámeckém prostředí
Ve velikonočně vyzdobeném zámku jsou návštěvníci seznámeni s historií Velikonoc, s jejich
zvyky a tradicemi. Dále vám prozradíme, jak se vypočítá datum jejich slavení, techniku
zdobení vajíček, význam dnů svatého týdne a další zajímavosti týkající se těchto nejstarších
křesťanských svátků. Během této akce je otevřena zámecká kuchyň, kde můžete ochutnat
originální sváteční zámecký likér.

Květná neděle - velikonoční jarmark
Pořadatel:
Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06
Místo konání:
9. 4. 2017
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Trhy - jarmark
Typ akce:
Folklórní a společenské akce - jarmark
Tematická kategorie:
Více informací najdete na: www.horineves.cz
Řemeslný jarmark a doprovodný kulturní program můžete navštívit na návsi pod kostelem.

Velikonoce na statku
Pořadatel:
Místo konání:

Šrámkův statek v Pileticích, Piletická 7 / 6, Hradec Králové, 500
03
13. 4. 2017 až 17. 4. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin
Místní
Výstava
Jiný typ akce

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.sramkuvstatek.cz
na:
Výstava velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku lidové
tvorby Hradec Králové, jehož členky předvedou některé techniky zdobení.

Velikonoce v Podorlickém skanzenu v Krňovicích 2017
Pořadatel:
Místo konání:

Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice, Krňovice 33, Třebechovice pod
Orebem, 503 46
15. 4. 2017 až 16. 4. 2017 od 10:00 do 17:00 hodin
Regionální
Slavnost

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Folklórní a společenské akce - jiné společenské akce
kategorie:
Přijďte oslavit svátky jara a podívat se na velikonočně vyzdobený skanzen.
Program bude doplněn o oblíbené dílničky a výklad zaměřený na velikonoční tradice. Jako
každou akci budeme péci chleba v historické peci. Další občerstvení zajištěno. Bezbariérová
toaleta. Do areálu je možný stup se zvířecími společníky na vodítku.

Den země
Pořadatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 01
20. 4. 2017
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Vzdělávací, poznávací
Typ akce:
Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací - Příroda
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
Přírodovědný program pro školní kolektivy a veřejnost.
Místo konání:

Sůl nad železo
Pořadatel:
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12
Místo konání:
22. 4. 2017 až 24. 4. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Akce pro děti
Typ akce:
Akce pro děti - Historie
Tematická kategorie:
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
Že sůl je nad zlato, to víme. Ale jak sůl souvisí s dobou, kdy se v pravěku našeho území
objevilo první železo? A co se v té době dělo v Evropě?
Komentované interaktivní prohlídky, ukázky řemesel, dílny pro děti a jiné.

Stavění máje všem pannám hradeckým
Pořadatel:
Místo konání:

Šrámkův statek v Pileticích, Piletická 7 / 6, Hradec Králové, 500
03
29. 4. 2017
Místní
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.
Bohaté občerstvení, opékané prasátko a prodej výrobků uměleckých řemesel. V pestrém
programu se představí pořádající hradecký folklorní soubor DUPÁK a jeho hosté.

AKCE S DLOUHODOBÝM CHARAKTEREM

Velká vizita!... v Hradci Králové za první republiky
Pořadatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 01
23. 3. 2017 od 17:00 hodin
Datum konání:
24. 3. 2017 až 5. 11. 2017
Regionální
Charakter akce:
Výstava
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
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.
Místo konání:

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

RDSV LAB Radoslav Pavlíček
Pořadatel:
Místo konání:

Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 16 A /
139-140, Hradec Králové, 500 03
9. 3. 2017 až 21. 5. 2017 od 17:00 hodin
Místní
Výstava

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Výtvarné umění - malířství
kategorie:
Více informací
www.galeriehk.cz
najdete na:
Výstava představuje průřez tvorbou královéhradeckého autora Radoslava Pavlíčka, jenž patří
k čelním představitelům českého postminimalistického a postkonceptuálního hnutí.
Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie, Moravské galerie v Brně, Galerie
moderního umění v Hradci Králové a řadě soukromých sbírek. Radoslav Pavlíček tematizuje
ve svých prořezávaných „kresbách“ proces vidění, poznávání a ovlivňování světa. Série
prořezávaných archů papíru, odhalují jak nedostatečnost nazírání toho, co se za běžně
používanými slovy skrývá, tak i jejich proměnlivé vnímání. Jejich smysl a význam je při

opakovaném čtení pokaždé trochu jiný, avšak skutečná prázdnota, jakožto výchozí bod
prozření a pochopení, zůstává za vyslovenými či napsanými pojmy stále přítomná. Přesto jsou
slova a znaky jedinými dostupnými škvírami či drobnými kukátky do světa celé jeho
celistvosti, plnosti i prázdnotě.

České loutkové divadlo třikrát jinak
Pořadatel:
Místo konání:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 01
10. 3. 2017 až 2. 4. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin
Regionální
Výstava

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Výtvarné umění - jiné
kategorie:
Více informací
www.muzeumhk.cz/kalendar-ceske-loutkove-divadlo.html
najdete na:
Ve třech magických boxech můžete nahlédnout do období kočovného divadla i éry
populárních rodinných divadel. Výstava představí reprezentativní výběr tradičního Českého
loutkového divadla, které je unikátním fenoménem české kultury.
Ve třech magických boxech, putujících od roku 2014 po světě, můžete nahlédnout do období
kočovného divadla i éry populárních rodinných divadel. Výstava představí reprezentativní
výběr tradičního Českého loutkového divadla, které je unikátním fenoménem české kultury.
Seznámíte se s významnými loutkářskými výtvarníky v kontextu slavných inscenací a
loutkářských souborů a zhlédnete prezentaci černého divadla a moderní divadelní
architektury. Pořádají Královéhradecký kraj ve spolupráci Muzeem východních Čech v
Hradci Králové a Institutem umění - Divadelním ústavem při příležitosti konference Fenomén
Východočeské loutkářství.
Výstavu zahájí ve čtvrtek 9. března 2017 v 17.00 hodin hejtman Královéhradeckého kraje Jiří
Štěpán a její kurátorka Nina Malíková.
KONFERENCE FENOMÉN VÝCHODOČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ
Při příležitosti Roku Východočeského loutkářství a na počest zapsání českého a slovenského
loutkářství do seznamu UNESCO pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci se Spolkem pro
podporu tradic loutkářství konferenci nazvanou Fenomén Východočeské loutkářství. Ta se
uskuteční v pátek 10. března 2017 v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové v rámci
veletrhu Infotour a cykloturistika.

Legiovlak
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:

Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad
Cidlinou, 503 51
15. 3. 2017 až 23. 4. 2017

Regionální
Charakter akce:
Prohlídka
Typ akce:
Tematická kategorie: Prohlídka - Jiný typ akce
Více informací najdete
www.csol.cz
na:
Unikátní repliky legionářských vagonů z let 1918 - 1920 Legiovlak startují letošní putování
po krajských a okresních městech České republiky. První letošní zastávkou je Chlumec nad
Cidlinou. Slavnostní zahájení jízdy se uskuteční ve středu 15. března v 10 hodin na nádraží v
Chlumci nad Cidlinou.
Veřejnosti bude Legiovlak v Chlumci nad Cidlinou přístupný zdarma až do neděle 19. března,
ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Legiovlak se skládá z 13
zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs.
legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd
si často musely vynutit bojem s bolševiky.
Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, štábního,
obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku),
ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná
rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a
několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.
Harmonogram Legiovlaku:
15. - 19. 3. 2017 Chlumec nad Cidlinou
21. - 26. 3. 2017 Jičín
28. 3. - 2. 4. 2017 Nová Paka
4. 4. - 9. 4. 2017 Trutnov
11. 4. - 16. 4. 2017 Náchod
18. 4. - 23. 4. 2017 Kostelec nad Orlicí

Fosilie Michala Potůčka
Pořadatel:
Místo konání:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 01
27. 1. 2017 až 23. 4. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin
Regionální
Výstava

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Příroda, ekologie - příroda a ekologi - jiné
kategorie:
Více informací
www.muzeumhk.cz/kalendar-fosilie-michala-potucka.html
najdete na:
Výstava představuje výběr nejlépe zachovaných vzorků fosilií z více než 20 geologických
lokalit ve východních i středních Čechách, většinou v oblasti druhohorní české křídové pánve,
nalezených při realizaci zajímavého projektu v roce 2016.
Výstava FOSILIE MICHALA POTŮČKA představuje výběr nejlépe zachovaných vzorků
fosilií z více než 20 geologických lokalit ve východních i středních Čechách, většinou v
oblasti druhohorní české křídové pánve, nalezených při realizaci zajímavého projektu v

červenci a srpnu roku 2016. Výstavu si můžete prohlédnout v Muzeu východních Čech v
Hradci Králové až do 23. dubna 2017. Projekt byl finančně podpořen a. s. Elektrárny
Opatovice.
Otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

