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Drak s interaktivní expozicí 
a výstavou loutek, nebo na Bílou 
věž s instalací jejího skleněného 
modelu. Doporučujeme navštívit 
technickou památku, labskou 
elektrárnu Hučák, s funkčními 
vodními turbínami a multime-
diální prezentací obnovitelných 
zdrojů. K návštěvě lákají i zbrusu 
nové expozice Muzea východních 
Čech v nejkrásnější budově 
v Hradci Králové. Spousta nauč-
ných a pohádkových stezek, obo-
ry se zvěří, venkovní tělocvična, 
rytířské hradiště i krytá ohniště 
na vás čekají v městských lesích 
a kupa adrenalinové zábavy 
v Kempu Stříbrný rybník. Bude 
se vám určitě hodit kolo, které 
využijete také na bojišti prusko-
-rakouské války, kde se v roce 
1866 odehrála bitva, jež změnila 
Evropu. 

Chrudim
Říká se, že Chrudim je městem 
tří muzeí. V Mydlářovském domě, 
kde prý bydlel nechvalně známý 
kat Mydlář, můžete navštívit 
kouzelný svět loutek, protože 
budova se stala sídlem Muzea 
loutkářských kultur. Bezhlavého 

kapucína hledejte v Muzeu barok-
ních soch. V Regionálním muzeu 
jsou k vidění plakáty Alfonse 
Muchy. V městských lesích na 
Podhůře vyšplhejte na dřevěnou 
rozhlednu Báru na Čertově 
skalce, vyzkoušejte cyklopark, 
singltrek i další atrakce. Kousek 
odtud je také slavný miniaturní 

Kočičí hrádek. Cyklotrasy vás 
zavedou do Slatiňan, kde můžete 
vidět výběhy s koňmi, nebo do 
Země Keltů v Nasavrkách. Výlet 
do pravěku lze učinit po stopách 
lomu ve Stolanech či po Naučné 
geologické stezce Deblov. 

Jaroměř
Pevnost Josefov nadchne nejen 
ty, kteří se zajímají o vojenskou 
historii, ale i milovníky dobrodruž-
ství. Do rozsáhlých podzemních 
prostor se dostanete s profe-
sionálními průvodci, je tu také 
několik muzeí a zpřístupněných 
objektů. Zavítejte do království 
mašinek v Železničním muzeu Vý-
topna Jaroměř, kde najdete parní 
a motorové lokomotivy, osobní 
i nákladní vozy a mnoho dalších 
zajímavostí. V Muzeu magie se 
seznámíte s historií čarování, 
kouzel či doklady o kočovných 
kouzelnických představeních. 
Na náměstí se podívejte do 
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Hradec Králové - labské parníčky u vodní elektrárny Hučák, foto: Robert Průcha

Chrudim - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Malá ochutnávka:

Dvůr Králové nad Labem
Navštivte jednu z největších 
zoo v České republice a na 
chvíli zažijte Afriku. Vyjeďte si na 
pohádkovou přehradu Les Krá-
lovství, objevte záhadu Rukopisu 
královédvorského a rozhodněte 
se buď pro expozice městského 
muzea, odhalující tajemství výro-
by tradičních vánočních ozdob 

a řemeslné postupy textilního 
tisku, anebo pro nově otevřenou 
Galerii minerálů, jež vás naláká 
na polodrahokamy broušené 
i ty v surovém stavu. V barokním 
areálu v nedaleké Žirči navštivte 
muzeum cyklistiky, největší ve 
Střední Evropě, nebo se nechte 
unášet vůněmi ve zdejší bylinkové 
zahradě, kterou doplňuje stylová 
kavárna s vyhlášenými domácími 
zákusky a limonádami. 

Hradec Králové
Při poznávání klenotů historické 
i moderní architektury si užijete 
klid a pohodu. Můžete si vybrat 
např. procházku po mostech, 
parcích a sadech, nebo po sto-
pách hradeckých lvů! Lev Gustík, 
zážitky nabitý program pro rodiny 
s dětmi ve městě i na Hradecku, 
vás zavede třeba na vesmírnou 
podívanou do Hvězdárny a pla-
netária, do Labyrintu Divadla 

Devět měst, která až na jednu výjimku leží ve východních Čechách, spojuje slavná historie. 
Města Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, 
Trutnov a Vysoké Mýto kdysi patřila českým královnám. A svoji slavnou minulost návštěvníkům ráda 
připomenou. Výhodou je i to, že kromě jednoho se nacházejí blízko u sebe, čtyři z nich dokonce na 
mezinárodní Labské stezce. Při dobrém plánování jich lze navštívit více najednou, například během 
dovolené či v rámci prodlouženého víkendu. Nebudete litovat, nabídka je opravdu pestrá. Pokud 
rádi objevujete zajímavá místa na kole, vyzvedněte si v turistickém informačním centru soubor cy-
klomap „NA KOLE  po královských věnných městech“, nebo si je stáhněte z webu. Spoustu dalších 
tipů naleznete také v magazínu, který pro turistickou sezónu 2022 nese příznačný název „9 měst 
= 9 příchutí zábavy“. Pro sběratele jsou k dostání turistické vizitky a magnety a pro soutěžící letní 
soutěž o zajímavé ceny na webu www .vennamesta .cz.  

Objevujte a poznávejte věnná 
města českých královen

Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka
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Zaostřeno na…


