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06/2022 | SRPEN
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
KNIHOVNY
do 31. 8. 2022, městská knihovna
Městská knihovna je o prázdninách otevřena pouze
v úterý a ve čtvrtek vždy 9–12 h a 13–17 h. Více informací
na tel. 553 784 242.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA
KOUPALIŠTĚ
do 31. 8. 2021, městské koupaliště
Otevřeno denně 9–19 h. V případě nepříznivého počasí
je koupaliště uzavřeno. V areálu jsou kromě plaveckého
bazénu k dispozici dětské bazénky, průlezky, stánek s občerstvením, převlékárny a půjčovna knih. Více informací
na www.tshradec.cz.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU
do 30. 10. 2022, zámek
Prohlídky zámeckých interiérů v Bílém zámku - srpen,
září: úterý až neděle a státní svátky 9–17 h, prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav (Umění orientu, Výstava portrétů kněžny M. Lichnovské, Dámou a pánem
v každé době). Více informací na www.zamek-hradec.cz.

KULTURA | SPORT | TURISTIKA
OTEVŘENÉ CHRÁMY
do 30. 10. 2022, kostel sv. Petra a Pavla
Diecéze ostravsko-opavská pořádá víkendové prohlídky
vybraných kostelů v okrese Opava s výkladem průvodce. Prohlídky hradeckého kostela: soboty 9–16 h a neděle 10–16 h. Vstup zdarma.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
do 30. 9. 2022, městská knihovna
Výstava fotografií hradeckého rodáka Jiljího Slívy, zachycujících Hradec a jeho blízké okolí, zejména pak řeku
Moravici od Žimrovického splavu po splav Kylešovický.
Fotografie mapují čtyři roční období v tomto regionu, a to
během posledních asi pětadvaceti let.

KONCERT - JAROMÍR NOHAVICA
4. 8. 2022 ve 20 h, zámek
Venkovní koncert známého ostravského písničkáře u Bílé
věže v areálu zámku Hradec nad Moravicí. Počet míst
k sezení je omezen (místa nejsou číslována). Vstupné
650 Kč, předprodej vstupenek v IC Hradec nad Moravicí a v pokladně zámku.

LETNÍ SLAVNOST
6. 8. 2022 od 14 h, městský park
Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci se spolkem Elegant pořádá letní slavnost, letos s podtitulem Do sedel!
Připraveny jsou komentované cyklistické vyjížďky s piknikem, swingová kapela, taneční workshop, cyklobar, kinematograf a dalšíí program. Registrace na vyjížďku a další informace na www.elegantspolek.cz. Vstupné zdarma.

HUDEBNÍ COUNTRY PODVEČER
6. 8. 2022 v 18 h,
TG park Hradec nad Moravicí
Klubovna Western bar vás zve do jezdeckého areálu na
country podvečer s živou hudbou. Občerstvení zajištěno.

PIVNÍ SLAVNOSTI
13. 8. 2022 od 14 h, městský park
7. ročník pivních slavností v parku u vlakového nádraží.
Od 17 h hraje k poslechu a tanci kapela TRB. Těšit se můžete se na různé druhy piva z místních a okolních minipivovarů, pivní pochoutky, stánkový prodej a další.

VÝSTAVA CHOVATELŮ
13.–14. 8. 2022, Areál chovatelů
Tradiční výstava drobného zvířectva (holubů, králíků,
drůbeže a exotického ptactva). Součástí je i doprovodný
program pro děti. Otevřeno: sobota 8–18 h, neděle 8–17.
Po oba dny je zajištěno také občerstvení a hudební doprovod DJ Snail.
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JÍZDA PRAVIDELNOSTI
14. 8. 2022 od 8 h, u hotelu Belaria
6. ročník soutěžní jízdy pravidelnosti historických motocyklů a automobilů, sraz v 8 h u Belarie, start v 9.30 h
délka trasy 2,7 km. Další informace o programu a podmínky na přiloženém letáku. Bližší informace a přihlášky
na e-mailu ales.hamrozi@seznam.cz. Přijďte se podívat
a povzbudit závodníky!

TURISTICKÝ VÝLET - FULNEK
14. 8. 2022, Fulnek
Poznávací výlet s průvodcem do Fulneku, návštěva památek a turistických atraktivit. Odjezd autobusem
v 8.31 h linkou č. 261. Návrat do Hradce v 16.10 h. Více informací v IC Hradec nad Moravicí, tel. 778 700 071.

MORAVSKÉ HRADY
19.–20. 8. 2022, u hotelu Belaria
12. ročník letního kulturního festivalu HRADY CZ s pořádnou dávkou dobré hudby a zábavy. Účinkují: Divokej Bill,
Chinaski, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai a další. Předprodej vstupenek on-line.

TECHNOTRASA
- WEISSHUHNŮV KANÁL
26. 8. 2022 v 9.45 h, horní parkoviště
Smurfit Kappa
Speciální komentovaná prohlídka o unikátním vodním
díle. Vstupné 100 Kč. Předprodej na www.technotrasa.cz
nebo v IC Hradec nad Moravicí.

STEZKA ODVAHY PRO DĚTI
26. 8. 2022 v 19 h, Kajlovec
Užijte si s dětmi konec prázdnin a přijďte na stezku odvahy do hasičského areálu v Kajlovci.

BOHUČOVSKÁ OLDIES PARTY
27. 8. 2022 od 20 h, Areál chovatelů
Letos poprvé Oldies Party na Bohučovské! Více sledujte
na facebooku Event Dance Production.

UKONČENÍ PRÁZDNIN
27. 8. 2022 ve 14 h, Kajlovec
SDH Kajlovec vás zve na akci k ukončení prázdnin plnou
her a zábavy v hasičském areálu v Kajlovci. Občerstvení zajištěno.

OPAVA RIDE
27.–28. 8. 2022, kemp Kajlovec
1. ročník motorkářského srazu – motardshow Jarda, spanilá jízda, soutěže, živá hudba, fire show, grilování a další občerstvení, možnost ubytování v kempu (chatky, stany), bližší informace na tel. 605 310 616. Vstupné 150 Kč,
děti do 15 let zdarma.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
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