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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 expozici jsou představeny nejstarší dějiny královského
města od pravěku až do poloviny 18. století.
Jedním z hlavních unikátů je nový model města před rokem 1420.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války
Osudový zlom ve vývoji významného středověkého města nastal v polovině
18. století, kdy byl Hradec Králové postupně přestavěn ve vojenskou pevnost.
Druhým přelomovým okamžikem se stala porážka Rakušanů v bitvě na Chlumu
v červenci 1866, která otevřela cestu nejen ke zrušení a postupnému bourání
pevnosti, ale i pozdějšímu unikátnímu rozvoji města v moderní urbanistický
celek meziválečného období. 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
do 25. dubna 2010

NOVÉ OBJEVY FAUNY A FLÓRY V JEZERNÍCH PÁNVÍCH MLADŠÍCH PRVOHOR
Výstava prezentující nejnovější nálezy fauny a flóry z podkrkonošské pánve a boskovické brázdy. Výzkumy
Muzea východních Čech prováděné v posledních letech za podpory grantů Ministerstva kultury ČR a Grantové
agentury ČR přinesly velké množství nálezů fosilií z období před necelými 300 miliony let. Terénní výzkum byl
zaměřen nejen na klasické lokality známé z dřívějších dob, ale pozornost byla věnována i dosud nezkoumaným
menším přirozeným i umělým odkryvům. Ukázalo se, že i v současné době lze cíleným výzkumem objevit
esteticky velice vzhledné, ale i vědecky cenné fosilie. Nejlepší ukázky z velkého souboru fosilií včetně zcela
nově objevených druhů paprskoploutvých ryb, obojživelníků a trnoploutvých rybovitých obratlovců jsou
veřejnosti prezentovány poprvé. Výstava je doplněna několika obrazovými rekonstrukcemi vyhynulých zvířat
a ukázkami výsledků preparačních metod paleontologického materiálu používaných v muzeu.

do 26. září 2010

ZVONAŘSTVÍ
Kampanologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové
Výstava prezentuje kampanologickou sbírku královéhradeckého muzea,
která obsahuje přes jedenáct set kusů sbírkových předmětů dokumentujících regionální zvonařství od 15. do počátku 20. století. Převážně se jedná
o sádrové kopie zvonů a jejich částí, které byly rekvírovány v průběhu
1. světové války na území východních Čech. Tím, že originály zvonů již
neexistují, má dnes sbírka nenahraditelnou historickou hodnotu.
V doprovodné části výstavy je návštěvníkům audiovizuálními prostředky přiblíženo zvonařství i jako pravděpodobně nejnáročnější řemeslo středověku,
které se v téměř nezměněné technologické podobě dochovalo až dodnes.

prodlouženo do 30. prosince 2010

SECESE
Secese, označovaná také jako Jugendstil, Art Nouveau, Modern Styl, je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů, který na konci 19. a začátku 20. století výrazně ovlivnil módu i životní styl. Vtiskl
charakteristické rysy architektuře, výtvarnému a především užitému umění i literatuře. V této době bylo
vytvořeno nespočetně děl s vysokou uměleckou hodnotou, ale i předmětů denní potřeby.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové na výstavě „Secese“ představuje veřejnosti významný soubor
exponátů z této doby. Jeho základ tvoří předměty získané na přelomu 19. a 20. století „Průmyslovým muzeem
v Hradci Králové“, který je průběžně doplňován až do současné doby. V prostoru lapidária je vystaveno
sklo, porcelán a keramika, šperky, práce z kovů i ukázky módy a nábytku.

PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE
středa 3. března od 18 hodin

David Hainall

ALBÁNSKÉ ALPY - HORY S VŮNÍ OREGÁNA
Nebetyčné a divoké hory na pomezí Albánie a Černé Hory, které jsou dosud téměř nepoznamenané turismem. Více než polovinu vysokohorských
přechodů půjdeme mimo dosah turistických cest i značení. Společnost nám
budou dělat věčně usměvaví a pohostinní pastevci, z nichž někteří stále
ctí tradici krevní msty. V závěru putování se nalodíme na trajekt plující po
přehradě Komunu. Je to s podivem, ale je to snad jediná pravidelná lodní
linka v Evropě, která zcela běžně bere stopaře.

středa 10. března od 18 hodin

Vladimír Socha

MONTANA
zaniklý ráj posledních dinosaurů
Pro člověka se zálibou v paleontologii a dinosaurech je Montana učiněným
rájem na zemi. Zkamenělé úlomky dinosauřích koster, které by u nás byly
pokládány bezmála za objev desetiletí, jsou pro místní sběratele nezajímavé,
a tak jsou vyhazovány do odpadků či jen tak stranou na rozpálenou zem.
Takové je bohatství amerického státu s obří oblohou, usměvavými rančery
s plechovkou piva v ruce a stovkami mil poměrně dobře udržovaných
silnic. Odkrývali jsme zde dávno zaniklý svět posledních známých dinosaurů, žijících na úplném konci druhohorní éry. Jedním z obyvatel zdejších
ekosystémů byl 65 milionů let před příchodem prvních indiánů například
populární dravec Tyrannosaurus rex. Právě zde se nacházejí nejpočetnější
fosílie tohoto i mnoha dalších obyvatel pravěku. Nacházíme se ve vyprahlých pustinách Badlands a svoji domovinu jsme zanechali osm časových
pásem za sebou…

středa 17.března od 17 hodin

Jan Jakl

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Komentovaná prohlídka historické expozice
Rok 2010 byl Magistrátem města Hradce Králové vyhlášen jako „Rok architektury“. Proto i komentovaná
prohlídka expozice Od pevnosti k salonu republiky bude zaměřena především na dějiny královéhradecké
architektury, od gotické katedrály sv. Ducha až po funkcionalistické stavby konce 30. let 20. století. Zvlášť
budou připomenuta díla nejvýznamnějších českých architektů - Jana Kotěry, autora muzejní budovy, a Josefa
Gočára, jehož 130. výročí narození a 65. výročí úmrtí si v letošním roce připomínáme.

středa 24. března od 18 hodin

Vladimír Lemberk

BAREVNÁ MADEIRA
Malý ostrov v Atlantiku každého uchvátí především svoji exotickou přírodou, koberci květů a do nebe čnícími horami. Madeira voní eukalypty, zní
mořským příbojem a zpěvem divokých kanárů. Rozervaná hornatá krajina
nabízí výlety podél zavlažovacích kanálů. Unikátní vavřínové lesy zde
rostou na jediném místě na světě. Skalnaté pobřeží s burácivými vlnami
příliš ke koupání v moři neláká, proto se raději vydáme do hor a zapadlých
vesnic v hlubokých údolích. Vodopády, kostely, pobřežní útesy, botanické
zahrady, sopečné lávové proudy, stovky druhů kvetoucích rostlin z celého
světa. Madeira bývá nazývána ostrovem věčného jara, silného vína, zubatých hlubinných ryb a usměvavých lidí. Přednáška je doplněna autentickými
videosekvencemi a zvukovými ukázkami.

úterý 30. března od 18 hodin

Karel Starý

ZÁPADNÍM PACIFIKEM -

Cookovy ostrovy, Tonga, Fidži

Cookovy ostrovy jsou blízké Tahiti a dalším ostrovům Francouzské Polynésie
nejen geograficky, ale i atmosférou, tvářností krajiny a ostrůvky s lagunami.
Jak ze snů o dovolené v ráji. Fidži, bývalé Kanibalské ostrovy, zaujmou svojí
divokou historií i pestrou současností s významným indickým etnikem, vláčky
s cukrovou třtinou či dýchánky s popíjením opojné kávy.
A Tonga? Místo, kde se zastavil čas a kde nejdůležitější životní hodnotou jsou
dobré mezilidské vztahy, si musí zamilovat
každý, kdo měl to štěstí ho navštívit. James
Cook ho pojmenoval Přátelskými ostrovy,
které dělají čest svému jménu.
Na tři exotická souostroví pod Jižním křížem po obou stranách datové hranice se
vydejte s Karlem Starým, průvodcem CK
Nomád.

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 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.

