…správný cíl Vaší cesty
KULTURNÍ AKCE HRADECKO
PROSINEC 2014
Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic
Místo konání:
Datum konání:
Charakter
akce:
Typ akce:
Tematická
kategorie:

Zámek Hrádek u Nechanic, Nechanice - Lubno 66, Hrádek, 503 15
22.11.2014 až 7.12.2014 od 9:00 hodin
Regionální
Jiný typ akce
Hudba - vážná hudba; Gastronomie - tradiční kuchyně; Historické akce netradiční prohlídka; Vzdělávací, poznávací - Kultura, Historie, Exkurze;
Prohlídka - Historický objekt

Více informací
www.hradekunechanic.cz
najdete na:
Vánočně vyzdobená zámecká expozice, koncerty, kuchařky vaří v kuchyni vánoční punč.
Při prohlídce vánočně upravených zámeckých interiérů se seznámíte s vánočními zvyky,
tradicemi a s historickou vánoční výzdobou.
Opět je pro veřejnost zpřístupněna zámecká kuchyně, kde si můžete již nyní navodit vánoční
náladu při popíjení pravého zámeckého anglického punče, anglického čaje, nebo dobré kávy a
ochutnat vánoční cukroví.
Prodej suvenýrů, drobných vánočních dárků, perníčků, adventních věnců, svícnů, jmelí a
větví.
Výchovný program – akce je vhodná pro školy.
Plné vstupné: 120,- Kč
Snížené vstupné: 80,- Kč
Rodinné vstupné: 300,- Kč
Školní vstupné: MŠ 50 Kč/1 dítě, ZŠ 60 Kč/1 žák
Vánoční koncerty se uskuteční 22. 11., 29. 11. a 6. 12. v 18:30 a ve 20:00 hodin ve Zlatém
sále. Vstupné na koncerty je 100,- Kč, slevy 70,- Kč.

Vánoce ve skanzenu
Podorlický skanzen Krňovice, Krňovice 33, Třebechovice pod
Orebem, 503 46
13.12.2014 až 14.12.2014 od 10:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Prohlídka
Typ akce:
Tematická kategorie: Prohlídka - Muzeum
Více informací najdete
www.krnovice.cz
na:
Akce uzavírá sezónu ve skanzenu.
Místo konání:

Přijďte nasát atmosféru vánočních interiérů. Součástí programu budou drobné dílny a
ochutnávka tradičních vánočních pokrmů.

Vánoční trhy
Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí, Hradec Králové
Místo konání:
13.12.2014 až 21.12.2014 od 9:00 do 18:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Trhy - jarmark
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací najdete na: www.adalbertinum.cz
Masarykovo náměstí v Hradci Králové zaplní stánkaři a řemeslníci.
Od 13. do 21. prosince zde budete moci nakoupit poslední chybějící dárky a načerpat tu
pravou vánoční atmosféru. Naleznete zde pestrou nabídku drobných dárků z různých
materiálů a bohatá bude i nabídka občerstvení.

Mikuláš na náměstí
Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, Třebechovice
pod Orebem, 503 46
5.12.2014 od 16:15 do 18:00 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická kategorie: Akce pro děti - Zábava
Více informací
www.betlem.cz
najdete na:
Přivítejte s Třebechovickými trubači sv. Mikuláše s čerty a anděly.
Svatý Mikuláš přijede v kočáře taženém koňským spřežením před Třebechovické muzeum
betlémů.
Místo konání:

Před příjezdem sv. Mikuláše, který k nám za doprovodu Třebechovických trubačů zavítá se
svoji družinou – čerty a anděly v kočáru taženém koňským spřežením, je pro děti připraven
zábavný program s názvem „Hvězda Vánoc“ o který se postará známé divadlo Hnedle Vedle.
V rámci pořadu vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Třebechovice pod Orebem.
Bližší informace v Třebechovickém muzeu betlémů, na tel. č. 724 931 858, 495 592 053 nebo
na www.betlem.cz.

Vánoce na zámku Karlova Koruna
Zámek Karlova Koruna, Pražská 1, Chlumec nad Cidlinou, 503 51
Místo konání:
Datum konání: 7.12.2014 od 10:00 hodin
Charakter akce: Místní
Jiný typ akce
Typ akce:
Folklórní a společenské akce - jarmark; Historické akce - netradiční
Tematická
prohlídka; Akce pro děti - Zábava
kategorie:
Více informací
www.kinskycastles.com
najdete na:
Adventní trhy, koledy, posílání dopisů Ježíškovi, speciální prohlídky zámku a další
doprovodný program.
Pokud chcete vědět, jak se slaví Vánoce nejen v Čechách, ale i ve světě, navštivte zámek
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V neděli 7. prosince si zde budete moci prohlédnout
vánočně vyzdobené zámecké komnaty. Na nádvoří zámku budou od 10 hodin otevřeny
adventní trhy, kde si budete moci zakoupit vánoční cukroví a dekorace.

Benefiční večer PROSTOR PRO v Divadle Drak
Loutkové divadlo Drak, Hradec Králové, Hradební 632, Hradec
Králové, 500 03
4.12.2014 od 19:00 do 22:00 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Jiný typ akce
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací najdete
www.prostorpro.cz
na:
Obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO s Divadlem Drak Vás zvou na svůj čtvrtý
benefiční večer spojený s aukcí uměleckých předmětů.
Místo konání:

Těšte se na kytarový recitál Eliáše Jeřábka a úspěšný EMOčně dEMOliční EMOkál kapely
iDolls. Večer moderují Miřek Vrbický a Štěpán Lustyk. Výtěžek ze vstupného a z aukce
předmětů věnujeme Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež KLUBÍK, který je jedním z
programů neziskové organizace PROSTOR PRO.
Benefiční večer Vám nabídne příjemný kulturní zážitek, dobrý pocit ze smysluplné finanční

podpory a předměty z aukce budou jistě milým dárkem pro Vaše blízké, například k blížícím
se Vánocům.
Předpokládaný časový program:
19.15: Oficiální zahájení benefičního večera, přivítání návštěvníků
19.30: Vystoupení Eliáše Jeřábka
20.00: Aukce uměleckých předmětů
Přestávka 10 min.
Oznámení výtěžku, poděkování, rozloučení
21.15: Koncert kapely iDolls
22.00: Konec
Partnery benefice jsou Divadlo Drak, město Hradec Králové, Královéhradecká provozní,
webový portál Hradec Králové.cz a tiskárna Garamon.
Rezervace vstupenek na www.hkpoint.cz.
Předprodej vstupenek: pokladna Divadla Drak a Informační centrum Hradec Králové.

Mikulášská nadílka v Novém Adalbertinu
Hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové, 500 03
Místo konání:
5.12.2014 od 16:00 do 19:00 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Místní
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická kategorie: Akce pro děti - Zábava, Jiný typ akce
Tradiční předvánoční akce pro rodiny s dětmi ve věku 3+, která nemůže chybět v žádném
zimním období.
Děti se mohou těšit na Mikuláše, čerta, anděla a spoustu zábavy a sladkostí. Hodným dětem
přinese Mikuláš a anděl balíčky se sladkostmi a zlobivé dětičky postraší čert.
V bohatém programu na vás čeká vystoupení taneční skupiny T-Bass, dětského pěveckého
sboru. Dále pro vás připravujeme tradiční vánoční zdobení perníčků za poslechu vánočních
koled, výroba vánočních přáníček, Mikulášská dílna, dětská herna, malování na obličej,
tématické hry a soutěže, ochutnávka horké čokolády dle originální receptury a nezapomněli
jsme ani na rodiče, pro které bude připraven hřejivý svařáček a mnoho dalšího...
Vstupné v předprodeji:
Standardní vstupné: 150 Kč
Vstupné na akci s bohatým programem
VIP vstupné: 300 Kč
Vstup na akci s bohatým programem, Mikulášský balíček (perníkový Mikuláš, bonbóny,
lízátka, Arizony, Horká čokoláda, dětská pitíčka Kravík, mandarinky, brambory, buráky,
pastelky, miniatura autíčka BMW, dětský sáček na bačkůrky, odznaky a další překvapení),
Pekelné malování na obličej, Kouzelná "Christmas" limonáda, Vánoční cukroví

Vstupné na místě:
Standardní vstupné: 180 Kč
VIP vstupné: 350 Kč
Více informací získáte info@detisportu.cz

Malý advent na statku
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
kategorie:

Šrámkův statek v Pileticích, Piletická 7 / 6, Hradec Králové, 500 03
13.12.2014 od 10:00 do 16:00 hodin
Místní
Jiný typ akce
Hudba - folklórní hudba; Výtvarné umění - lidová řemesla; Folklórní a
společenské akce - hody, jiné společenské akce; Akce pro děti - Pohádky,
Zábava

Více informací
www.sramkuvstatek.cz
najdete na:
Vánoční lidové zvyky na Šrámkově statku v Pileticích.
V rámci této akce budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si „zimní“ provoz
venkovského statku s topením v kachlových kamnech v roubence a pečení chleba v peci.
Připomenete si i jednu specialitu z královéhradeckých vánočních tradic – pečení buchtiček
máčených v sirobu a obalovaných v perníku. "Tetičky Apolenky" Vám k tomu budou
vyprávět o vánočních zvycích, o tradičním životě na vsi, o Štědrém dni a také třeba o tom,
kde se vzal vánoční stromeček.
Již od 10 hodin bude v tomto ojedinělém areálu starobylé venkovské architektury probíhat
pestrý kulturní program. Uvnitř roubené chalupy předvedou členky Klubu lidové tvorby
některé původní rukodělné techniky, jako je paličkování nebo drátování. Děti si budou moci
vyrobit drobné vánoční ozdoby z papíru a přírodnin jako je sláma či kukuřičné šustí nebo si
třeba nazdobit perníček.
Odpolední čas na statku zpříjemní děti z folklorního souboru zpěvem lidových písniček i
koled. Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny minipohádky. Celý program vyvrcholí ve
dvě hodiny odpoledne ve stodole zpíváním u vánočního stromečku.
Ještě předtím, hodinu po poledni, proběhne na stejném místě ochutnávka upečeného chleba
doprovázená poučením o tomto Božím daru.
Po celou dobu programu bude otevřena přilehlá stylová hospůdka a několik stánků ve stodole,
které nabídnou dobroty jako bramboráky, kyselo nebo třeba koláče, trdelníky a horkou
čokoládu. Zahřát se bude možné svařeným vínem, medovinou i vánočním punčem.

Co bylo před Ježíškem? Náboženství v pravěku (nejen o Vánocích)
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, 503 12
Místo konání:
13.12.2014 až 14.12.2014 od 10:00 do 16:00 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Vzdělávací, poznávací
Typ akce:
Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací - Historie
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
Zavítejte do Archeoparku ve Všestarech za poznáním náboženství v pravěku.
Program akce:
- výroba hudebních nástrojů
- komentář ke kultovní části domu z mladší doby kamenné
- ochutnávka teplé medoviny
- zdobení kultovního stromu závěsky
- praktické ukázky hry na hudební nástroje
- výrobek pro děti: keramické kultovní předměty

Putování za Ježíškem
Místo konání:
Datum konání:

Turistické informační centrum Velké náměstí, Hradec Králové , Velké
náměstí 2 / 165, Hradec Králové, 500 03
7.12.2014 od 15:00 do 16:00 hodin
14.12.2014 od 15:00 do 16:00 hodin
21.12.2014 od 15:00 do 16:00 hodin
Místní
Akce pro děti

Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Akce pro děti - Pohádky
kategorie:
Více informací
www.hkpoint.cz
najdete na:
V Putování za Ježíškem se děti během procházky městem seznámí s vánočním příběhem
prostřednictvím oblíbených maňásků.

Sraz malých i velkých návštěvníků u Turistického informačního centra na Velkém náměstí.
Procházka je zakončena krátkým adventním koncertem v Městské hudební síni.
Termíny koncertů:
7. prosince - Varhanní koncert - účinkují Adam Holeček a Ondřej Vávra ze ZUŠ Střezina
14. prosince - Barokní vánoční mše - Novobydžovský chrámový sbor za doprovodu kantorů
ZUŠ Střezina
21. prosince - Koncert trombonového kvarteta Lucie Houdkové (Strejcové) ze ZUŠ Střezina
POZOR!
Na putování je nutné si účast předem rezervovat přes rezervační systém www.hkpoint.cz, a to
vždy do předcházejícího pátku do 18h. Putování se koná pouze v případě minimálního počtu 5

rezervací (kapacita 20 míst)!
Vstupné pro děti do 8 let je 40,- Kč, dospělí 60,- Kč. Zlevněné vstupné uplatníte při
zakoupení vstupenky (rezervace se objevuje v plné výši). Koncert je v ceně vstupného na
putování. Děkujeme za pochopení.

Putování vánočním Hradcem
Místo konání:
Datum konání:

Turistické informační centrum Velké náměstí, Hradec Králové , Velké
náměstí 2 / 165, Hradec Králové, 500 03
7.12.2014 od 15:00 do 16:00 hodin
14.12.2014 od 15:00 do 16:00 hodin
21.12.2014 od 15:00 do 16:00 hodin
Místní
Jiný typ akce

Charakter akce:
Typ akce:
Tematická
Vzdělávací, poznávací - Historie; Prohlídka - Jiný typ akce
kategorie:
Více informací
www.hkpoint.cz
najdete na:
Komentovaná procházka zimním Hradcem Králové se sváteční atmosférou.

Sraz účastníků putování u Turistického informačního centra na Velkém náměstí. Procházka je
zakončena krátkým adventním koncertem v Městské hudební síni.
Termíny koncertů:
7. prosince - Varhanní koncert - účinkují Adam Holeček a Ondřej Vávra ze ZUŠ Střezina
14. prosince - Barokní vánoční mše - Novobydžovský chrámový sbor za doprovodu kantorů
ZUŠ Střezina
21. prosince - Koncert trombonového kvarteta Lucie Houdkové (Strejcové) ze ZUŠ Střezina
POZOR!
Na putování je nutné si účast předem rezervovat přes rezervační systém www.hkpoint.cz, a to
vždy do předcházejícího pátku do 18h. Putování se koná pouze v případě minimálního počtu 5
rezervací (kapacita 20 míst)!
Vstupné pro děti do 8 let je 40,- Kč, dospělí 60,- Kč. Zlevněné vstupné uplatníte při
zakoupení vstupenky (rezervace se objevuje v plné výši). Koncert je v ceně vstupného na
putování. Děkujeme za pochopení.

SAMETOVÁ REVOLUCE
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 01
21.11.2014 až 1.2.2015
Místní
Výstava

Tematická kategorie: Fotografie
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
Výstava je další částí „Projektu 45´25´, 1969–1989 u vás…“, v němž studenti reflektují
události, jejichž výročí si v letošním roce připomínáme – úmrtí Jana Palacha a události roku
1989.
Výstavu Sametová revoluce připravili členové Studentského historického klubu Univerzity
Hradec Králové. Je další částí Projektu 45´25´, 1969–1989 u vás…, v němž studenti reflektují
události, jejichž výročí si v letošním roce připomínáme – úmrtí Jana Palacha a události roku
1989.

