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SOUTĚŽ
Chcete se stát VIP návštěvníkem Muzea východních Čech? Zúčastněte se naší soutěže.
V roce 2009 bude každý měsíc na titulní straně našeho programového bulletinu VITRÍNA zveřejněn
detail určitého místa naší muzejní budovy.
Vaším úkolem bude určit, na kterém místě interiéru či exteriéru se nachází.
Vaše odpovědi zašlete na adresu muzea nebo na e-mail: info@muzeumhk.cz, případně je můžete
odevzdat v recepci muzea. Nezapomeňte uvést svou adresu a telefonní číslo.
Uzávěrka tohoto kola soutěže je 30. září 2009. Ze správných odpovědí vylosujeme opět jednoho
našeho VIP návštěvníka, který obdrží volnou vstupenku do muzea i na všechny akce, které bude
muzeum pořádat po dobu jednoho roku.
Detail vitráže z prázdninové Vitríny se nachází ve vestibulu I. poschodí na dveřích vedoucích na balkon. Ze
správných odpovědí jsme tentokrát vylosovali dva výherce. Paní Irenu Pechanovou a pana Petra Horáčka,
oba z Hradce Králové. Posíláme VIP vstupenku platnou od 1. října 2009 do 30. září 2010. Gratulujeme!

EXPOZICE
V Ý S T AV Y
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM
Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti
Hradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. V nové
expozici jsou představeny nejstarší dějiny královského města od pravěku až do poloviny 18. století.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války
Expozici dominují dva modely města Hradce Králové, v prvním případě model od Františka Žaloudka
z let 1908-1916 zachycující podobu vojenské pevnosti v roce 1865, ve druhém model města z roku
2000, který dokumentuje zejména období tzv. Salonu republiky.

V Ý S T AV Y
prodlouženo do 8. listopadu 2009

KŘEMEN A JEHO RODINA
Křemen hraje nezastupitelnou roli v přírodě i v našich civilizačních vymoženostech. Ať už je to kopřiva, laminátová loď či řízená střela: bez křemene by nebyly
tím, čím jsou. Výstava je pozoruhodná spojením užitku i krásy, technického umu
člověka i neohraničené fantazie přírody, samozřejmosti i výjimečnosti, toho
všeho na příkladu jediné chemické sloučeniny - SiO2. A jak souvisí křemen
s Hradcem Králové? Přijďte se podívat!

do 8. listopadu 2009

70 LET PŘÍRODOVĚDECKÉHO MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ
O založení přírodovědeckého muzea v Hradci Králové usiloval již od roku 1878
profesor zdejší reálky Dr. A. Hansgirg. Organizovaná sběratelská a výstavní
činnost se pak začala rozvíjet až na půdě přírodovědecké sekce „Zemědělského ústavu pro kulturní a hospodářské povznesení severovýchodních Čech“
založené v roce 1933. Skutečné přírodovědecké muzeum bylo pak otevřeno
v budově staré radnice na Malém náměstí 2. července 1939. Výstava dokumentuje sedm desítek let přírodovědeckého muzejnictví v Hradci Králové, od
roku 1946 začleněného do struktury dnešního Muzea východních Čech.

do 31. ledna 2010

SECESE
Muzeum východních Čech v Hradci Králové na výstavě „Secese“ představí veřejnosti významný soubor
exponátů z této doby. Jeho základ tvoří předměty získané na přelomu 19. a 20. století „Průmyslovým muzeem v Hradci Králové“, průběžně je doplňován do současné doby. V prostoru lapidária je
vystaveno sklo, porcelán a keramika, šperky, práce z kovů i ukázky módy a nábytku.

NOVÁ VÝSTAVA
od 8. do 11. října 2009

HOUBY
Houby živé, jedlé i jedovaté, určování donesených vzorků.

UPOZORNĚNÍ

Ve čtvrtek 15. října 2009 bude muzeum z technických důvodů od 12.30 do 17 hodin u z a v ř e n o.

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 462, 495 512 391-92, 495 512 899, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
ODBORNÁ ODDĚLENÍ
Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 514 624, 495 514 631, 495 518 473, fax: 495 514 843
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a slevy 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.
Knihovna je pro badatele otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin,
on-line katalog na www.muzeumhk.cz/knihovna.

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 p. Všestary
tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
Muzeum je od 1. listopadu 2008 do konce roku 2009 z technických důvodů uzavřeno.
Vyhlídková věž zůstává v provozu od 1. dubna do 31. října denně mimo pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Vstupné: dospělí 15 Kč, děti a slevy 5 Kč.

PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE
úterý 6. října od 18 hodin

přednáška je přeložena z dubna 2009

Karel Starý

CESTA NA NEJVĚTŠÍ VÝLETNÍ LODI SVĚTA SVOBODA MOŘÍ
Na plavbu Karibikem z Floridy kolem Baham na Haiti, Jamajku, Kajmanské ostrovy a ostrov Cozumel
u Yucatánu (Mexiko) na největší výletní lodi světa - Freedom of the Seas - vás zve průvodce žďárské
cestovní kanceláře Nomád Karel Starý. Loď Svoboda moří, ve srovnání s níž by Titanic „vypadal jako
kocábka“, nabízí bazény, kluziště, horolezeckou stěnu, surfařskou vlnu a mnoho dalších aktivit. Kromě
seznámení s tím, jak probíhá život na gigantické lodi, která pojme téměř na šest tisíc pasažérů a členů
posádky, přidá i promítání z pětidenního okruhu po nejatraktivnějších místech Floridy.

úterý 13. října od 19 hodin

XV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU JAZZ GOES TO TOWN 2009
Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka
Soubor založili v roce 1959 v Praze klarinetista, saxofonista, aranžér, skladatel, publicista a diplomat
Pavel Smetáček, jeho bratr Ivan Smetáček (tuba), Antonín Bílý (klavír), Luboš Zajíček
(trubka), Jaroslav Fuksa (trombon) a další jejich kolegové; k nim později přibyl saxofonista
Hanuš Berka. Během padesáti let se z jazzové formace stala jedna z nejrespektovanějších
hudebních firem kdysi československé a posledních dvacet let české provenience.
Vstupenky na koncert prodává výhradně pořadatel festivalu Jazz goes to town.

středa 14. října od 18 hodin

Emil Ruml

PERUÁNSKÉ PASTORÁLE
V zemi Inků a létajících prasat
Jak mohou prasata létat? Jak chutná koka? Co je to chuy? Je lvoun to samé
co lachtan? Opravdu je Alpamayo nejhezčí hora světa? Kde má Země svůj
pupek? Je nejhlubší kaňon ve Spojených státech nebo v Peru? Je normální,
že někdo chodí v péřové bundě, když z vás leje pot a jste jen v tričku?
Kde jsou indiánské poklady? Kam zmizeli Inkové z Machu Picchu? Co dělat,
když vám někdo leží na tatínkovi a další zajímavosti se dozvíte z povídání
a uvidíte na třistatřiatřiceti fotografiích.

středa 21. října od 18. hodin

Libor Michalec - fotoreportér, kameraman, scénárista

HIMÁLAJE ZE VŠECH STRAN -

Pakistán, Nepál, Indie a Čína

Mimo jiné uvidíte hinduistický obřad spalování nebožtíků, krvavé rituály
vyznavačů bohyně Kálí, vydáte se na trek k Everestu, budete putovat
s velbloudy pouší Thar, lovit ryby v Indickém oceánu i v čínském jezeře
pomocí kormoránů, navštívíte buddhistický klášter v Tibetu, terasovitá
políčka Dračího hřbetu, ženy z kmene Aye, které mají nejdelší vlasy na světě i nomády z kmene Naxi, u kterých se dodnes praktikuje matriarchát.

čtvrtek 22. a pátek 23. října 2009
Česká komora architektů
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Střední průmyslová škola stavební v Hradci Králové
pořádají v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové seminář

O JANU KOTĚROVI A O SOUČASTNÉ ARCHITEKTUŘE

PROGRAM

22.10. 2009
9.30 – 17.30 hodin
Promluví - Prof. Mirko Baum, prof. Mojmír Kyselka, Prof. Petr Urlich, Prof. Rostislav Švácha,
Ing. arch. Irena Fialová, PhDr. Damjan Prelovšek a další.
Diskuse s účastníky semináře a prohlídka významných staveb Hradce Králové z dvacátých a třicátých
let minulého století a nových staveb ze současnosti.
9.30 – 15.00 hodin
23.10.2009
Sraz účastníků semináře před muzeem - prohlídka významných staveb architektů Jana Kotěry,
Josefa Gočára, Františka Sandera, Josefa Havlíčka a dalších bude ukončena v nové budově Studijní
a vědecké knihovny, kde se uskuteční přednášky a diskuse o současné architektuře a jejím směřování
do budoucnosti
Více informací na webových stránkách ČKA, ČKAIT a Muzea východních Čech.
Další informace – tel. 776 040 191 - Ing. arch. Semrád nebo 737 524 268 - Akad. arch. Rulík.
Účastnický poplatek 200 Kč lze uhradit před zahájením semináře. Studenti - vstup dobrovolný.
Záštitu nad touto akcí převzalo představenstvo České komory architektů.

P Ř I P R AV U J E M E
středa 4. a čtvrtek 5. listopadu 2009

Konference

ZROZENÍ MODERNÍHO MĚSTA
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Konference pod záštitou primátora Města Hradec Králové ing. Otakara Divíška je pořádaná u příležitosti
výročí JUDr. Františka Ulricha, starosty Hradce Králové v letech 1895 až 1929.
Všechny přednášky v rámci konference budou přístupné pro veřejnost.
Podrobnosti a program konference na http://konferenceulrich.webnode.cz
27. až 29. listopadu 2009

MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH
Jubilejní 20. ročník
tradiční vánoční trh se vrací zpět
do historické budovy
na Eliščině nábřeží
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové

POZOR, ZMĚNA
A MÍSTA
MÍSTA KONÁNÍ
KO
KONÁ
ONÁN !!!

INFORMACE
DVA ADVENTNÍ TRHY V HRADCI KRÁLOVÉ
aneb

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž……………..
Dvacátý jubilejní ročník Muzejního adventního trhu se uskuteční ve dnech 27. až 29. listopadu 2009
po několika letech opět v budově muzea na Eliščině nábřeží v Hradci Králové.
Důvodů k návratu je několik, pověstnou „poslední kapkou“ byly podmínky stanovené novým provozovatelem pro konání naší akce v prostorách Nového Adalbertina, které nebyly pro nás přijatelné.
Nyní tento provozovatel pořádá ve STEJNÉM TERMÍNU a pod VELMI PODOBNÝM NÁZVEM jako je
náš Muzejní adventní trh svou vlastní prodejní akci.
A přesto, že se jedná o první ročník, pořadatel v rozporu se skutečností označuje svou akci, že má
„několikaletou tradici“, dokonce prohlašuje, že se „každý rok účastní trhů až 150 prodejců a návštěvnost dosahuje až 10000 osob…“
Muzeum východních Čech v Hradci Králové informuje tímto návštěvnickou veřejnost i výrobce
a prodejce, že s prvním ročníkem tzv. Vánočních adventních trhů v Novém Adalbertinu nemá opravdu
tradiční Muzejní adventní nic společného.
PhDr. Zdeněk Zahradník, ředitel muzea

