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VÝSTAVA VZPOMÍNKY NA MONARCHII

ZÁMEK HRADEC OBJEKTIVEM

do 15. 8. 2021, zámek Hradec nad Moravicí

do 3. 10. 2021, 9 - 17 h, Bílá věž

Součástí hlavního prohlídkového okruhu zámku je výstava klobouků a livrejí s erbovními knoflíky „VZPOMÍNKY
NA MONARCHII“.

Výstava velkoplošných fotografií z prostředí a akcí Státního zámku Hradec nad Moravicí od známého místního fotografa Jiřího Hajduka. Vstupné 60 Kč.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA KOUPALIŠTĚ

HRADEC NAD MORAVICÍ
HISTORIE V DATECH

do 30. 8. 2021, městské koupaliště
Provoz koupaliště probíhá 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.

LETNÍ SOUTĚŽ S ČT DÉČKO
- ZASTAV NEČAS!
do 30. 8. 2021, informační centrum
I v letošním roce pomáhá IC Hradec 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 „instituci“, 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.

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.

do 31. 12. 2021, pěší zóna Podolské ulice
Venkovní volně přístupná výstava „960 let Hradce v datech“ chronologicky mapuje známé i méně známé informace o našem městě za celých 960 let od první písemné zmínky o Hradci nad Moravicí.

VÝSTAVA BABINEC
do 31. 12. 2021, městská knihovna
Výstava fotografií, dokumentů a záznamů k historii současné budovy Městské knihovny Hradec nad Moravicí a rodině Babinců, kteří ji vlastnili a provozovali. Venkovní část
volně přístupná a vnitřní část v otevírací době knihovny
(út, čt 9-12, 13-17 h).

TIBETSKÉ MÍSY
3. 8. 2021 v 17 h, městská knihovna
Relaxační posezení v nových prostorách městské knihovny. Tibetské mísy mají příznivý vliv na lidské tělo i mysl.
Během meditace se bude k pití podávat energetický čaj
Hradecký Poutníček. K dispozici bude k zakoupení kniha
Moudrost přírodního léčení od bylinkářky Renáty Jahodové.

POVĚSTI A VYPRÁVĚNÍ
OD ŘEKY MORAVICE

VÝSTAVA HISTORICKCÝCH KOL

5. 8. 2021 v 17 h, Babinec

do 30. 9. 2021, zámek Hradec nad Moravicí

Pozvání na besedu a uvedení nové knihy osobně autory
Petrem Zahnášem a Marií Zegzulkovou, kteří vás seznámí
se vznikem sbírky a původem pověstí z mikroregionu řeky
Moravice, našeho města a našich obcí například Jakubčovice, Žimrovice, Domoradovice, Benkovice, ale i dalších
z okolí.

Výstava historických kol v prostorách Bílého zámku, která
vypráví příběh bicyklu a přibližuje dějiny severomoravské
a slezské cyklistiky.

VÝSTAVA PORTRÉTŮ
do 30. 9. 2022, zámek Hradec nad Moravicí
Součástí hlavního prohlídkového okruhu bude, po dvě návštěvnické sezóny (05/2021 - 09/2022), jedinečná možnost
zhlédnutí dvou portrétů autora Oskara Kokoschky, slavného vídeňského expresionistického malíře. Portrét hradecké
kněžny Mechtildy Lichnovské a portrét Vězeň nebo také
Muž se zlým obličejem.

TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
6. 8. 2021 v 9.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentovaná prohlídka plná zajímavostí o unikátním vodním díle. Součástí prohlídky je lesní piknik
a originální dárek. Předprodej online na technotrasa.cz
nebo v IC Hradec. Vstupné 100 Kč.
www.ichradec.cz |
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KŘEST KNIHY EMILIE GUDRICHOVÁ
19. 8. 2021 v 17 h, Babinec
Beseda s autorkou k nově vydané knize o básnířce, spisovatelce a pedagožce Emilii Gudrichové, která byla zakladatelkou 1. českého divadla v Hradci nad Moravicí a významně
se podílela na kulturním životě našeho města.

HRADY CZ
20. 8.–21. 8. 2021, Mariánské louky
Již 11. ročník letního kulturního festivalu HRADY CZ
s pořádnou dávkou dobré hudby a zábavy opět na loukách
před hotelem Belaria v Hradci nad Moravicí. Účinkující:
Divokej Bill, Mig 21, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Pokáč, Visací zámek a další. Zakoupení vstupenek online:
www.hradycz.cz/vstupenky.

POŽEHNÁNÍ KAPLIČKY
21. 8. 2021 v 15 h, Záviliší
Myslivecký spolek Kalvárie vás srdečně zve na slavnostní
požehnání nové kapličky sv. Huberta hradeckým farářem
Marcinem Stanislawem Kierasem.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
22. 8. 2021 v 9 h, Bukový chodník
Nedělní turistická procházka s průvodcem a jeho výkladem
po Bukovém chodníku až do Lůžkovce. Součástí bude prohlídka spodních zámeckých koníren s výkladem. Sraz v 9 h
u vstupní brány Červeného zámku.

LETNÍ SLAVNOST
6. 8. 2021 v 16 h, „Central“ park
Město Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na letní městskou slavnost se spoustou zábavy, hudbou a občerstvením
pro celou rodinu. Piknikové košíky, deky a slunečníky
s sebou!

TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
27. 8. 2021 v 9.45 h,
horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentovaná prohlídka.

TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
7. 8. 2021 v 8.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa

29. 8. 2021 v 8.45 h,
horní parkoviště Smurfit Kappa

Speciální komentovaná prohlídka. Již vyprodáno.

Speciální komentovaná prohlídka.

HRADECKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

CYRANO Z BERGERACU

14. 8. 2021 v 15 h, „Central“ park

29. a 30. 8. 2021 ve 20 h,
zámek Hradec nad Moravicí

6. ročník pivních slavností v městském parku u vlakového
nádraží Hradec nad Moravicí. Těšit se můžete na skvělou
hudbu, různé druhy piva z místních a okolních minipivovarů, pivní pochoutky a další.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
15. 8. 2021 ve 13 h, Štáblovice
Nedělní turistická procházka s průvodcem a jeho výkladem
z Hradce nad Moravicí do Štáblovic s návštěvou místního
zámku. Sraz ve 13 h u IC Hradec, Podolská 308 - Babinec.

Premiéra legendární divadelní hry v podání Slezského divadla Opava ožije v krásných prostorách nádvoří Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Šermířské souboje, podmanivá poezie, přátelství, láska, válka i smrt aneb strhující
podívaná pro všechny. Předprodej vstupenek v pokladně
divadla nebo online na www.divadlo-opava.cz. Vstupné:
základní 300 Kč, senior 200 Kč, student 100 Kč, dítě do
15 let 1 Kč.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (září 2021) je 15. 8. 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.
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