
Galerie českých vín Kuks 
Hospital Kuks a Obecní úřad Kuks 

Krajský úřad Královéhradeckého Kraje 
               

Vinobraní na Kuksu 2008 
 Požehnání panenské úrodě z obnoveného vinohradu hraběte Šporka 

 
13. září 2008 – zahájení v 11,00 hod, vstup do areálu od 9,00 hod 

                                                                  
 Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje  pana Pavla Bradíka  

a za  účasti pana Oldřicha Vlasáka, člena Evropského parlamentu a královéhradeckého 
biskupa Mons. Dominika Duky  

 
V obci Kuks byl na jaře roku 2005 znovu obnoven  historický vinohrad „Nad zámkem“. Je to 
jediný registrovaný vinohrad v Královéhradeckém kraji o rozloze 0,5 ha (registrační číslo 
677019/0001). V roce 2008 je očekávána „panenská úroda“ a vás všechny zveme na již druhý 
ročník vinobraní, které se stává tradicí a příležitostí setkat se s dobrými lidmi i dobrým vínem. 
 
Hlavní program: 
 
11,00  Terasa před Kostelem Nejsvětější trojice 

- Slavnostní troubená fanfára trubačů Řádu svatého Huberta 
- Velmistr Řádu svatého Huberta 

 
11,30  Kostel nejsvětější trojice 
          -     Komorní pěvecké sdružení Cantus Jaroměř 
  
13,00  Slavnostní zahájení na kaskádovém schodišti 
          -    Hejtman Královéhradeckého kraje ing.Pavel Bradík, p. Oldřich Vlasák 
          -    Mons. ThLic. Dominik Duka OP 

- z historie „Lázní Kuks hraběte Šporka“, Doc.Stanislav Bohadlo 
          -    otevření léčivých pramenů na kaskádovém schodišti – tentokrát namísto léčivé  
                vody poteče víno, tak jako za dob hraběte Šporka 
 
14,00  Kostel Nejsvětější trojice 

- Mše svatá, požehnání první úrodě; celebruje Mons. ThLic. Dominik Duka OP  
-  

15,00  Kostel Nejsvětější trojice 
           -  Jaroslav Svěcený - housle a Jitka Navrátilová - cembalo   
               „Slavné housle doby hraběte Šporka“ 
 
16,00  Kostel Nejsvětější trojice 
           -  Martin Strejc – varhany, Lubomír Kovařík – trumpeta, Lukáš Smolej - trubka    
              „Melodie z Kuksu“        
          
19,30  Terasa před Kostelem Nejsvětější trojice 
          -     Jaroslav Svěcený – housle, Pavel Větrovec – klavír, Dita Hořínková – zpěv 
                „Slavnostní setkání žánrů aneb Gershwin a Bernstein na Kuksu“ 



 
Doprovodný program: 
 
Parní vláček Hradec Králové - Kuks  
Parní vláček Dvůr Králové - Kuks 
 
10,00  Galerie českých vín 
Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen oceněným vínům z 2.ročníku mezinárodní soutěže 
vín „Hradecký pohár vína“ 

- výstava obrázků a výtvarných děl dětí z Dětského domova v Jaroměři        
- aukce vystavených dětských prací, výtěžek bude věnován DD Jaroměř  

 
10,00 Areál Hospitalu 
 - otevření hospody v Podzámčí se staročeskými specialitami 
 
11,00 – 18,00  Nádvoří Hospitalu 

- degustace vybraných vín českých a moravských vinařů   
 
14,00  Nádvoří Hospitalu 
 – Geisslers Hofcomoedianten, Kuks - Christoph Lorentz Pfeiffer: 
    KŘESŤANSKÉ HODINY (Kuks, 171) 
            
15,00  Areál Hospitalu 
 - dětské loutkové představení  
 
17,00  Nádvoří Hospitalu 
          -     koncert swingové kapely Big Band Dvorský, Dvůr Králové n.L. 
 
18,30  Vzlet skupiny teplovzdušných balónů 
          -     za příznivého počasí i z nádvoří Hospitalu 
 
10,00 – 17,00  prohlídka celé expozice Hospitalu Kuks včetně Lapidária 
 
Slosování vstupenek o hodnotné ceny 
Pro dětské návštěvníky projížďka na ponících 
 
V průběhu dne ukázka starých řemesel a jarmark před Zámeckou vinárnou. 
Celý den zajištěno bohaté občerstvení. 
Víno pro všechny zdarma na kaskádovém schodišti. 
Moderuje pan Emanuel Matys. 
 
 
 
 
Vstupné Kč 150,- zahrnuje volný vstup do všech prostor Hospitalu, na celý program a 
neomezenou konzumaci vína u Kaskádového schodiště po zakoupení skleničky. 
Parní vláček 200,- Kč - obsahuje volný vstup. 
Rodinné vstupné 250,- Kč (2 dospělí + děti do 130 cm)  - neplatí na parní vláček 
Změna programu vyhrazena. 
 
 


