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ČERVENEC

Slavnostní
otevření
Babince
11. 7. 2021
ve 14 h
Občerstvení zajištěno.

Slavnostní otevření proběhne ve 14 h; občané si budou moci
v čase od 14 do 18 h prohlédnout prostory celé budovy
( knihovnu, informační centrum, společenský sál ) včetně zázemí.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA KOUPALIŠTĚ
do 30. 8. 2021, městské koupaliště
Provoz koupaliště bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními). V areálu jsou kromě plaveckého bazénu k dispozici dětské bazénky, průlezky, stánek
s občerstvením, převlékárny a půjčovna knih. Otevřeno
denně 9 - 19 h. Více informací na www.tshradec.cz.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU
do 30. 9. 2021, zámek Hradec nad Moravicí
Prohlídky zámeckých interiérů (otevřeno: út - ne, 9 - 17 h),
prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav. Ceny
vstupného a více informací na www.zamek-hradec.cz.

ZÁMEK HRADEC OBJEKTIVEM
do 3. 10. 2021, 9 - 17 h, Bílá věž
Výstava velkoplošných fotografií z prostředí a akcí Státního zámku Hradec nad Moravicí od známého místního fotografa Jiřího Hajduka. Vstupné 60 Kč.

LETNÍ SOUTĚŽ S ČT DÉČKO
- ZASTAV NEČAS!
1. 7.–30. 8. 2021, informační centrum
I v letošním roce bude IC Hradec o letních prázdninách
pomáhat dětem a zároveň postavičkám z Déčka s řešením
další záhady. Tentokrát se zbláznilo počasí a je třeba vrátit

zpět spadané listí Stromu přírodních moudrostí. Pravidla
jsou stejná jako v minulém roce, vyjet na tři výlety do přírody nebo navštívit nějakou „institucí“, informační centrum,
hrad, zámek, muzeum. V přírodě se hledají schované kešky
a v institucích, např. u nás v IC Hradec, obdrží hráči letáček
s unikátním kódem a pracovní listy.

PRODANÁ NEVĚSTA
1. 7. 2021 v 19 h, zámek Hradec nad Moravicí
Jedinečná příležitost zhlédnout pod širým nebem na nádvoří Červeného zámku operu Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany v podání Slezského divadla Opava. Více informací na www.divadlo-opava.cz. Vstupné 350 Kč.

NOC NA KARLŠTEJNĚ
2. 7. 2021 ve 21 h, zámek Hradec nad Moravicí
Až „Do věží“ Červeného zámku se budou linout legendární melodie českého muzikálu v podání Slezského divadla
Opava. Prožijte magickou noc pod hvězdným nebem na
zámku. Více informací na www.divadlo-opava.cz. Vstupné 350 Kč.

POHÁDKA ČERTŮV POKLAD
3.–4. 7. 2021 od 9.30 h, zámek Hradec nad Moravicí
Srdečně vás zveme na veselou pohádku pro děti Čertův poklad, která se odehraje netradičně v komnatách Bílého zámku.
Časy začátku představení pro oba dny: 9.30 h, 10.45 h, 14 h,
15.15 h. Doporučujeme rezervaci na tel. 604 381 520 nebo
e-mailu: agentura.veronika@centrum.cz. Vstupné 100 Kč.
www.ichradec.cz |

1

TURNAJ VE VODNÍM FOTBÁLKU

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LEGIE 2021

3. 7. 2021, 10 - 17 h, hřiště Bohučovice

12.–16. 7. 2021, 8 - 16 h, areál chovatelů

Účastněte se 2. ročníku turnaje ve vodním fotbálku. Slož pětičlenný tým a dojdi si zahrát do Bohučovic na hřiště o ceny!
Registrace na email: vodnifotbalek2020@seznam.cz (název týmu, jména členů).

První turnus příměstského tábora pro předem přihlášené děti od 5 do 15 let. Zaměření: deskové a venkovní hry,
turistika, sportovní a vzdělávací aktivity, soutěže, tvořivé
dílničky a další. Více na www.hracicentrum.cz. Kontakt
tel. 702 160 078, e-mail: hracicentrum@seznam.cz.

BENÁTSKÁ NOC
3. 7. 2021 od 20 h, hřiště Bohučovice
Přijďte se pobavit na II. ročník benátské noci v Bohučovicích! Celým večerem vás bude provázet DJ DANNYCOLD.
Vstupné 80 Kč.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
7. 7. 2021 ve 14 h, městský úřad (přízemí)
Poradna vám pomůže zorientovat se v systému sociálního
zabezpečení, s vyřízením potřebných dávek a příspěvků,
vybrat vhodnou kompenzační pomůcku a s řešením dalších nepříznivých životních situací. Sociální pracovnici lze kontaktovat na tel. 605 292 252. Více informací na
www.css-ostrava.cz.

TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
9. 7. 2021 v 9.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentovaná prohlídka plná zajímavostí o unikátním vodním díle, které nechal postavit opavský podnikatel
Carl Weisshuhn, přítel samotného Edisona. Součástí prohlídky je lesní piknik a originální dárek. Předprodej online na
technotrasa.cz nebo v IC Hradec. Vstupné 100 Kč.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
10. 7. 2021, 12 - 19 h, areál chovatelů
Dětské odpoledne se zábavným programem pro děti i dospělé, plné soutěží a her. Nebudou chybět skákací hrady
a součástí bude free moto style academy a ukázka hasičské
techniky. Občerstvení zajištěno.

BOHUČOVICKÁ OPEN AIR
10. 7. 2021 ve 20 h, areál chovatelů
Oblíbená Open Air s Event Dance Production tentokrát na
Bohučovské v Hradci nad Moravicí. Přijďte zahájit začátek
prázdnin a užít si pořádnou párty pod širým nebem!

TURISTICKÝ VÝŠLAP
11. 7. 2021 ve 13 h, Bukový chodník
Nedělní turistická procházka s průvodcem a jeho výkladem
po Bukovém chodníku do Lůžkovce s návštěvou zrekonstruované spodní zámecké konírny. Sraz před IC, Podolská 308. Trasa cca 12 km. Více informací tel. 778 700 071.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BABINCE
11. 7. 2021 ve 14 h, Babinec
Slavnostní otevření proběhne ve 14 h; občané si budou
moci v čase od 14 do 18 h prohlédnout prostory celé budovy
(knihovnu, informační centrum, společenský sál) včetně
zázemí. Občerstvení zajištěno.

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
15. 7. 2021 ve 20.30 h, zámek Hradec nad Moravicí
Divadelní komedie Oscara Wilda pod širým nebem na nádvoří Červeného zámku. V hlavních rolích: Martin Zounar,
Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hanka Sršňová, Lukáš Toman Paclt, Dorota Paulik, vokální trio Přelet M. S. a další.
Předprodej online na www.ticketlive.cz nebo na pokladně
zámku a v IC Hradec. Vstupné 549 Kč.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
18. 7. 2021 v 8 h, Hlubočec
Nedělní turistická procházka s průvodcem a jeho výkladem
z Hlubočce krásnými lesy přes Mlýnek, Mostky a po Radegastu na Slezskou Kalvárii zpět na Hradec. Sraz autobusová zast. žel. st. Hradec. Odjezd linkou 286 v 8.10 h. Trasa
cca 14 km. Více informací tel. 778 700 071.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LEGIE 2021
19.–23. 7. 2021, 8 - 16 h, areál chovatelů
Druhý turnus příměstského tábora pro předem přihlášené
děti od 5 do 15 let.

TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
23. 7. 2021 v 9.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentovaná prohlídka.

TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
25. 7. 2021 v 8.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentovaná prohlídka.

HRADOZÁMECKÁ NOC „TAK ŠEL ČAS“
31. 7. 2021, 18 - 22 h, zámek Hradec nad Moravicí
Tradiční večerní prohlídky, během kterých budou představeny nejen hodiny v interiérech, ale hlavně ty, které běžně
návštěvník nemůže shlédnout třeba krbové garnitury s hodinami a svícny, hodiny přízední i cestovní. Zpřístupněna bude Hodinová věž a spodní konírny, ve kterých jsou
vystaveny hodinové ciferníky z kostela sv. Petra a Pavla
v Hradci nad Moravicí. Doporučujeme rezervace na tel.
724 664 004, jednotlivé prohlídky každých 20 minut.
Vstupné 160 Kč.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz

Uzávěrka příštího vydání (srpen 2021) je 15. 7. 2021. Příspěvky oznamujte a zasílejte do Informačního centra, Podolská 308,
Hradec nad Moravicí. Kontakt: 595 173 043, 778 700 071, e-mail: ic@muhradec.cz. Změna v programu vyhrazena.
Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí,
IČ: 00300144, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 23590, vychází 12 x ročně, datum vydání č. 2/2021 25. 6. 2021.
2

|

Hradecký kulturní měsíčník

