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AKTUALlrn /.Hrádek u Nechanic přivÍta| o víkendu návštěvníky kvůli opravě fasády
obklopen ]ešením. Po jejím dokončení bude.budova zámku natřena ěervgně.

bo sídia Hariachů si děti ňoh.
ly vyzkoušet střelbu lukem či
vidět šenďře. Všichni hosté
obďvovali historické voienské
jednotky doprovázené. hud-
borr' které vcřejnosti kromě
jiného předveďy také' ukázku
bojové akce:

Vzpomínková akce
K .období prusko-rakouské

váIky, jejtž rozhodujÍcí bitvu
sveďy.v roce 1866 znepř,áte-
lené strany v oblasti severně
a západně od Hradce Králové,
se vztahoval jeden z bodů so.
botního programu. Byla jím
vzpomínková akce spojená s
vysvěcením pomníčku stojícl
ho nad místerl kam se po.
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H,rádek - státní.zámek
Hrádek u Nechanic o vÍkendu
patfil dětem a příznivcům vo.
jenské historie. Konal.se zde
toíŽzámecký dětský den spo-
jený s desáým roč4ftem C. a
k. manévnl historických jed.
notek prusko-rakouské války
z roku 1866.

Zámecký dětský den

Jedná se o.traďčnÍ zpestřenÍ
programu pořádané Historic-
kým c.*.1"69vým pěšÍm plu.
kem číslo 18 a správoú zámku
řIrádek. U Nechanic. Kromě
prohlídek tohoto.. někdejšího
rep.rezentativního šlechtick&
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chovávďy části těl zraněliých níIrr óbklciprijícÍm část,budo
vojáků, na Hrádku byl totiž v vy.' Důvodem je .pokračující
té době umístěrl lazardu Y.zá. , o1)rava fasády .sdverrrÍho:prů.
mecké kronice napřÍklad údaj- eeu oujextu. Ta má být do-
ně štojí zmínka o tom, že četní končena koncem letošniho ro-
operovanÍ"p4cienti si př:{ q{. kq4=někte1é návštěvnÍky poté
chodem z |azarettt nechávďi ň'íi- ;i;k"'"pt. oďisíyi:ba-
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oí*á i1 s"*1 i"y:::.:."jli.i*:
vnl a 135 let od válečného nnve'-teoy cery:n:'.YrveT1
stretrrutl. pru'tý.t' 'á '"to".- 

nám, Že o$ov{i9. fas1Ť .idl
kých si] táav tít Droto umÍs. . 'teprve od počátku 60. let,

tén a vysvěcen ío'nrrieet. předtÍrn pý byla červená. Po
opravě ornítek na druhé straně

Jlný baremý vzhled oĚjet.tu . ,' dostane červéný
Také o vÍkendu vítai ámek vzhled ro;g.něŽ. zbývajÍcí. část

návštěvníky''ozdoben'' leše- 
.státního 

ámku.
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