
Královéhradecký kraj a náměstkyně hejtmana Martina Berdychová pro oblast sociálních věcí, kultury 

a cestovního ruchu si vás dovolují pozvat na akci Svátek seniorů. 

 

Vážení spoluobčané, takřka denně se setkávám s nejstaršími obyvateli našeho regionu v nejrůznějších 

zařízeních Královéhradeckého kraje, za jejichž provoz mám v rámci své gesce odpovědnost, či v 

nejrůznějších klubech a sdruženích, kde senioři aktivně sportují, společně cestují nebo se věnují různým 

kulturním či kreativním činnostem. Díky nim si často potvrzuji, že stáří dokáže být stále plné zážitků, 

tvořivosti i společné radosti ze vzájemného poznávání. Právě tuhle atmosféru bychom rádi s Vámi zažili 

během Svátku seniorů, který pořádá Královéhradecký kraj a na který bych Vás ráda pozvala. Tato akce by 

měla být příjemnou příležitostí se setkat a současně poděkováním za to, co naši dříve narození obyvatelé 

pro náš kraj udělali a stále dělají. 

Martina Berdychová 

15. 9. 2022, 12:00-17:00 hodin,  
Pivovarské náměstí, Hradec Králové 
 

PROGRAM:* 

12:00 hodin - úvodní slovo, Krajská radu seniorů – paní Lukášová 

12:05 hodin - Jazz Art Band – hudební vystoupení 

13:00 hodin - úvodní slovo – hejtman Martin Červíček 

13:10 hodin - Cena sociálních služeb 

14:00 hodin - ukázka cvičení - Sokol, Věrná garda 

14:15 hodin - vystoupení Folklórního souboru Kvítek 

15:00 hodin - vystoupení taneční skupiny ARTROSA Hořice 

15:15 hodin - Žesťový soubor a Malá dechovka ZUŠ Týniště nad Orlicí 

16:00 hodin - Martin Růža s doprovodem 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM NA PIVOVARSKÉM NÁMĚSTÍ: 

preventivní programy Policie ČR a BESIP • testy paměti CSPS HK • prezentace klubu Dřevěnka, Prostor Pro • 

registrace do programu Senior pas • prezentace klubu Senioři z Opočna - ukázka paličkování a vyřezávání • 

VZP - měření tlaku a hodnot BMI • dobrovolnické centrum - Diecézní katolická charita Hradec Králové • 

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje • Centrum uměleckých aktivit - promítání krátkých 

filmů 

DOPROVODNÝ PROGRAM VE MĚSTĚ: 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 10-18 hodin / Galerie moderního umění 12-20 hodin  

/  Kostel Sv. Mikuláše 13-15 hodin, krátké komentované prohlídky / Vodní elektrárna Hučák - 

komentované prohlídky v 10, 12 a 14 hodin. 

 

* změna programu vyhrazena 


