Hradecko…správný cíl vaší cesty!
Říjen až prosinec 2017
Úvod
Dostáváte do rukou poslední zpravodaj roku 2017. Ani na podzim nebo v zimě nemusíte zůstávat
doma, na Hradecku je stále co objevovat! Věříme, že podzimně laděný Newsletter Hradecka pro vás
bude inspirací.

Munzee a Geocaching
Celosvětová hra Munzee funguje na Hradecku již
několik let. Hra spočívá v hledání speciálně vytvořených
známek s QR kódem pro daná místa, které jsou
umístěny v turistických atraktivitách nebo jejich
blízkosti. Jejich následné načtení přes chytré mobilní
telefony přičte účastníkům hry body do pořadí, kde se
soutěží o prvenství v počtu nasnímaných QR kódů. Je to
jednoduché, stáhněte si aplikaci na www.munzee.com
a začněte sbírat. Na území turistické oblasti Hradecko je
umístěno několik desítek známek, které naleznete poblíž nejznámějších památek, ale i na těch méně
známých místech. Turistům v Hradci Králové je geocaching známý a je vhodný pro výlety nebo
procházky během příjemných podzimních víkendů. Na území Hradecka se skrývá mnoho ukrytých
krabiček (kešek), které čekají na objevení. Co vlastně keška a geocaching je? Geocaching je sportovní
turistická hra, při které se hledají krabičky či různé schránky pomocí GPS souřadnic. Stačí vám k tomu
jen chytrý telefon s aplikací geocaching. Tyto schránky jsou pečlivě skryty a zavedou vás na zajímavá
místa. Můžete hledat kešku v hradeckých lesích, na historických místech nebo na běžné procházce
v centru města. Záleží jen na vás, jakou kešku si vyberete. Nezapomínejte na to, že schránky mají
různé stupně obtížnosti. Některé naleznete na odpolední procházce s dětmi a u jiných se zase musíte
dostat do těžce dostupných terénů, kde budete potřebovat speciální vybavení.
Zdroj a foto: DM Hradecko

Hradecko na Instagramu a Facebooku
Novinky a tipy na výlet můžete nyní sledovat i na našem Facebooku a Instagramu. Používejte
#visithradecko a sdílejte tak s námi vaše fotografie z Hradecka.

#visithradecko

@hradecko

Divadelníci míří do Třebechovic pod Orebem
Už po čtyřicáté šesté se v Třebechovicích pod Orebem koná
přehlídka amatérského činoherního divadla. Letos kulturní
dům navštíví devět souborů. Divákům nabídnou komedie,
dramata i pohádky. Můžete se těšit například na hry:
Vojnarka (DS Červený Kostelec), Šach králem (Jindřich
Tošner) a mnoho dalších. V neděli 26. listopadu 2017 přijal
pozvání český zpěvák, moderátor a bavič, pan Vladimír Hron,
se svou známou show Abeceda hvězd, kterou mnozí z vás
znáte z televizních obrazovek. Předprodej vstupenek bude
zahájen 3. října 2017 a bude k dispozici v Informačním centru Třebechovice pod Orebem.
Zdroj a foto: Třebechovice pod Orebem

Hudební podzim v Hradci Králové
Příznivci jazzu se mohou těšit, protože ve dnech 10. až 14. října 2017 se odehraje dvacátý třetí ročník
mezinárodního festivalu Jazz jde městem – Jazz Goes to Town. Program této hudební přehlídky bude
rozmístěn na nejrůznějších místech Hradce Králové. Hudebníci vystoupí v koncertních sálech,
hudebních klubech, v barech i kavárnách. Na jazz můžete zajít do Klicperova divadla, do kina
Biocentrál, do divadla Drak a na další méně obvyklá místa.
O deset dnů později, od 24. října do 2. listopadu, se bude konat další hudební festival – Hudební
fórum Hradec Králové. Sál Filharmonie Hradec Králové se rozezní světovými soudobými skladbami,
které budou v přímém přenosu vysílány na ČRo Vltava.
Zdroj: DM Hradecko

Vítání sv. Martina na bílém koni
Mezi oblíbené a tradiční předvánoční akce patří Vítání sv. Martina
na bílém koni. Vítání se uskuteční 11. listopadu 2017 v Hořiněvsi a bude
provázeno jarmarkem, ochutnávkou svatomartinských vín, husími hody a
kulturním programem.
Zdroj a foto: DM Hradecko

Na podzim a v zimě na zámek? Proč ne!
Od 25. listopadu do 10. prosince 2017 můžete navštívit Hrádek u Nechanic a v rámci XXV. ročníku
akce Vánoce na Hrádku u Nechanic si prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry. Na zámku vás
seznámí s historií Vánoc, zvyky a tradicemi, které se k nim váží. Během této doby bude pro
návštěvníky zpřístupněna i zámecká kuchyně, kde můžete ochutnat pravý anglický punč.
Zdroj a foto: DM Hradecko

Zámek Karlova Koruna - Vánoce letem světem
Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou si vás dovoluje pozvat na Vánoce letem světem, které
se budou konat 10. prosince 2017 od 10,00 do 16,00 hodin. Přijďte i vy načerpat tu pravou vánoční
atmosféru!
Zámecká expozice se promění ve vánoční světničky různých
států – poznáte Vánoce v Rusku s krásnou Sněhuročkou a
Dědou Mrázem, Vánoce v Itálii a dobrosrdečnou Befanu, Santu
a Vánoce v Americe. To vše můžete porovnat s Vánocemi
v Čechách a naším Ježíškem. Připravena bude i krásná výstava
sněhuláků a sobů. Děti si mohou ve výtvarných dílničkách
vyrobit malé dárečky. V suterénu zámku bude již tradičně
zámecký fotograf. Při soutěžích můžete zachránit ledního
medvídka, podívat se do pytle, co tam schovávají čerti,
proběhnout slalom mezi sněhuláky. Na nádvoří zámku bude umístěna Ježíškova pošta, kde lze
odeslat vyrobené přáníčko s vánočním razítkem. Nebude chybět ani oblíbený vánoční jarmark.
K tomu všemu budou zpívané koledy v zámecké kapli. Ve Sloupovém sále proběhne doprovodný
program Anny Pávkové Andělská show a Terezy Hartmannové Ledová královna.
Zdroj a foto: TZ Zámek Karlova Koruna

Výstavy v Třebechovicích pod Orebem
Betlémy z Orlických hor, 17. 11. 2017 – 4. 11. 2018
Třebechovické muzeum betlémů si pro konec tohoto roku připravilo dvě nové
výstavy věnované betlémům. První z nich nese název Betlémy z Orlických hor a
navazuje na cyklus věnovaný jednotlivým oblastem českého betlémářství. Představí
díla lidových řezbářů z Orlických hor a podhůří. Lidé na horách měli ke dřevu vždy blízko a za
dlouhých zim vznikaly pod jejich rukama nejen výrobky pro denní potřebu, ale i překrásné figurky do
betlémů.
Malované Vánoce, 17. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Druhou výstavou jsou Malované betlémy. Můžete
přijít načerpat vánoční atmosféru, prohlédnout si
malované betlémy, inspirovat se vánoční výzdobou
a obdivovat vyšívané obrazy. A možná si i
troufnete namalovat vlastní figurku do betlému.
Zdroj a foto: TIC Třebechovice pod Orebem

Vánoce ve skanzenu
Zajímá vás, jak Vánoce prožívali naši předci? Navštivte o víkendu 9. – 10. prosince 2017 Podorlický
skanzen v Krňovicích.
Můžete si prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry a
upravené expozice, vyzkoušet si výrobu vánočních ozdob,
zdobení perníčků, malování keramických zvonečků a další.
V případě příznivého počasí se můžete svézt na formanském
voze nebo bryčkou. A něco na zahřátí? Jistě vám přijde vhod
tradiční „krňovický“ punč, houbový kuba, cukroví, sušené
ovoce nebo medovina na všechny možné způsoby.
Zdroj a foto: DM Hradecko

Hradec Králové Region Convention Bureau
Chtěli byste uspořádat konferenci, firemní akci nebo teambuilding v Královéhradeckém kraji? Od toho
je tady naše kancelář.
Hradec Králové Region Convention Bureau má za sebou rok a půl od svého vzniku. Prezentovalo se na
několika MICE veletrzích jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V tuto chvíli má na 100 partnerů, se kterými
spolupracuje. Jeho hlavním úkolem je podpora při plánování kongresových a firemnícch akcí a
asistence při přípravě doprovodných programů, organizace press a fam tripů či prohlídkových cest.
MICE trip
V termínu 10. – 12. října 2017 chystáme první MICE trip,
který nás zavede do východní části Královéhradeckého kraje.
Účastníkům z řad pořadatelů MICE akcí a novinářům ukážeme to nejlepší z Hradecka, Orlických hor,
Kladského pomezí, Podkrkonoší a Krkonoš.
Výzva stále běží! Subjekty z Královéhradeckého kraje, které nabízejí služby v oblasti MICE, a mají
zájem o spolupráci, propagaci na webových stránkách a uveřejnění v propagačních materiálech, se
mohou hlásit na e-mail: mice@hradecko.eu.
Zařízení musí splňovat následující dvě kritéria:
základní technické vybavení – dataprojektor, promítací plátno a Wi-Fi
sál s minimální kapacitou 40 osob při divadelním uspořádání
Kontakt: Hradec Králové Region Convention Bureau, Městská hudební síň, Zieglerova 91, 500 03
Hradec Králové, tel.: +420 702 197 657, e-mail: mice@hradecko.eu, web: www.micehkregion.com
Zdroj: Hradec Králové Region Convention Bureau

Výběr z akcí na Hradecku
říjen – prosinec 2017

10. – 14. 10.

Jazz Goes to Town

www.jgtt.cz

14. – 15. 10.

Archeologické dny

www.archeoparkvsestary.cz

11. 11.

Martinské trhy

www.adalbertinum.cz

11. 11.

Vítání sv. Martina na bílém koni

www.horineves.cz

11. – 12. 11.

Život a smrt v pozdní době kamenné www.archeoparkvsestary.cz

18. 11.

Vánoční trhy, Smiřice

www.mestosmirice.cz

18. 11.

Kateřinský jarmark, Třebechovice

www.betlem.cz

25. 11. – 10. 12.

Vánoce na Hrádku u Nechanic

www.hradekunechanic.cz

2. 12.

Malý advent na statku, Piletice

www.sramkuvstatek.cz

9. – 10. 12.

Vánoce ve skanzenu, Krňovice

www.krnovice.cz

9. – 17. 12.

Vánoční trhy, Hradec Králové

www.adalbertinum.cz

10. 12.

Vánoce letem světem

www.karlovakoruna-zamek.cz

16. 12.

Betlémské trhy, Třebechovice

www.betlem.cz

25. 12.

Varhanní koncert, Hradec Králové

www.adalbertinum.cz

Říjen – listopad

Symposion 2017

www.betlem.cz

Úplný přehled akcí naleznete na www.hradecko.eu nebo na www.hkinfo.cz

Destinační Management Hradecko, Městská hudební síň,
Zieglerova 91, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 513 003
Email: info@hradecko.eu
www.hradecko.eu

