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N OV É V Ý S T AV Y
22. září – 20. listopadu 2011

POHÁDKA VE ŠKOLE
Výstava představuje část sbírky školních obrazů Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského v Praze. Jedná se o obrazy s pohádkovými motivy, které vycházely např. v nakladatelství C. C. Meinhold&Söhne v Drážďanech na p
počátku 20. století,, ve 20. a 30. letech 20. století
v nakladatelstvích Josefa Ungra
g v Brně a Čeňka Semeráda v Praze. V p
pohádkové škole se tak můžete
potkat s Červenou Karkulkou, Popelkou, Šípkovou Růženkou a dalšími pohádkovými postavami.
Výstavu doplňují také staré školní lavice a učební pomůcky ze sbírek hradeckého muzea.

29. září – 27. listopadu 2011

HRADNÍ FOTOARCHIV 1918-1933
Výstava zapůjčená z Národního muzea v Praze prezentuje část ojedinělého
fotoarchivu, který vznikl z činnosti tiskového odboru prezídia ministerské
rady v letech 1918 až 1933. Fotoarchiv sloužil pro reportážní a dokumentární
účely a Archivu Národního muzea se jej podařilo zachránit v roce 1972. Dokumentuje 15 let výkonu prezidentského mandátu Tomáše G. Masaryka. Pozornost je věnována nejen oficiálním událostem, ale také mnoha osobním chvílím
v prezidentově životě. Kromě toho je archiv rovněž velmi podrobným obrazovým svědectvím i o mnohých dalších aspektech kulturních dějin 1. republiky.

V Ý S T AV Y
do 18. září 2011

3. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE
Reprezentativní přehlídka poskytující souhrnný přehled tvorby
východočeských fotografů za poslední období. Pořadateli
3. ročníku jsou: Volné sdružení východočeských fotografů Hradec Králové,, Středisko amatérské kultury
y Impuls
p
Hradec Králové
a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
do 16. října 2011

LUDVÍK DOMEČKA – PŘÍBĚH PRVOREPUBLIKOVÉHO MUZEJNÍKA
Před 150 lety se narodil Ludvík Domečka – jedna z nejvýznamnějších královéhradeckých osobností
předválečné éry – právník, úředník, kustod, konzervátor, archeolog, historik a ředitel muzea,
které vybudoval doslova od základů.
Návštěvník bude moci nahlédnout nejen do pracovny Ludvíka Domečky, ale také do prvorepublikového výstavního sálu nebo pod ruce archeologů.
do 30. října 2011

HODINY V ČASE, ČAS V HODINÁCH
Společně s maturitními pracemi Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku
v Hradci Králové na téma „
„Hodiny“
y jjsou vystaveny
y
y také exponáty
p
y z depozitáře
p
uměleckého p
průmyslu Muzea východních Čech v Hradci Králové. Spojením ukázek historické tvorby a maturitních
prací tak vzniká zajímavý dialog tradičního a současného uměleckého řemesla
prodlouženo do 13. listopadu 2011

PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE – DRAVCI A SOVY
Výstava
ý
p
představuje
j téměř všechny
y druhy
y dravců a sov,, které byly
y y zastiženy
y na území ČR. Součástí jsou též aktuální mapy rozšíření všech vystavených druhů připravené ve spolupráci s Českou
společností ornitologickou. Doprovodnou výstavu nazvanou
“Nástrahy, pasti a železa na škodnou” připravila ORNIS, Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, p.o., a je věnována
nebezpečím, jež pro ptáky a především pro dravce a sovy
představují lidské aktivity.

EXPOZICE
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM
Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti
Expozice obsadila 2. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis
v kategorii muzejní výstava roku 2009.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dějiny architektury města Hradce Králové
od poloviny 18. století do počátku druhé světové války.

AKCE
ODBORNÝ KURZ ARCHEOLOGIE
Muzeum východních Čech v Hradci Králové pořádá pro zájemce starší 15 let odborný archeologický kurz.
Kurz bude probíhat ve 13 sobotních seminářích od září 2011 do června 2012.
Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Kalferst, tel. 495 514 624, e-mail: j.kalferst@muzeumhk.cz

MUZEUM DĚTEM
18. září od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin

POHÁDKA V MUZEU
Nedělní kreativní dílna v dětském ateliéru

Přijďte si vyrobit masku pohádkové bytosti, ve které se můžete zúčastnit
zahájení výstavy Pohádka ve škole. Můžete se stát princeznou, čarodějem
nebo jakoukoliv jinou pohádkovou postavou či zvířetem.
Program je určen pro děti s doprovodem, objednávejte se na tel. 495 512 462
nebo na objednavky@muzeumhk.cz

STEZKY PO MUZEU
Stezka muzejního badatele - pro děti a mládež
Lví stezka muzeem aneb Hledej lvíčky v budově muzea - pro předškoláky
s rodiči a prarodiči
Návštěvníci si mohou ověřit a doplnit svoje vědomosti o dějinách Hradce
Králové.
Doprovodné programy k muzejním výstavám a expozicím pro předem
objednané skupiny (tel. 495 512 462, 495 512 391-2):
▪ PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE – DRAVCI A SOVY
▪ ŽIVOT V PEVNOSTI
▪ LIDÉ Z KRÁLOVSKÉHO MĚSTA aneb Úvod do antropologie pro děti a mládež
▪ HODINY V ČASE, ČAS V HODINÁCH - komentované prohlídky výstavy s autorkou výstavy
PhDr. Markétou Pražákovou nebo s astronomem hradecké hvězdárny J. Veselým.

Vážení návštěvníci a příznivci muzea,

dovolte mi,, abych
y Vás na stránkách Vitríny
y informovala o tom, co nového a zajímavého se v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové chystá.
Máme za sebou první Prázdniny v muzeu a jsme rádi, že se setkaly s příznivým ohlasem. Na září
jsme pro Vás připravili dvě nové výstavy a pro velký úspěch je prodloužena výstava Dravci
a sovy – Predátoři ptačí říše. Budeme pokračovat v cyklu muzejních nedělí, v rámci kterých se
k nám vydávají děti s rodiči, aby se seznámily s naší prací a v návaznosti na aktuální výstavy se
něco zajímavého dozvěděly či vyrobily. Připravujeme i nadále doprovodné programy k probíhajícím výstavám, součástí podzimní nabídky budou také další zajímavé akce, soutěže a přednášky.
V plném proudu je příprava nové expozice pro Muzeum války 1866 na Chlumu, jejíž otevření se
plánuje v roce 2012.
Těší nás také trvalý zájem Vás, badatelů a studentů, kteří se pravidelně obracíte na naše odborné pracovníky. Neváhejte nás i nadále kontaktovat - snažíme se naše služby veřejnosti neustále
zlepšovat. Muzeum je tady pro vás.
Naďa Machková Prajzová,
ředitelka muzea

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
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.
ODBORNÁ ODDĚLENÍ: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631, fax: 495 514 843

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

1. 5. - 30. 9. úterý až neděle 9-17 hodin
1. 10. - 30. 4. soboty a neděle 10-16 hodin
Vstupné: základní 40 Kč, snížené 15 Kč

Vyhlídková věž 1. 4. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 10. soboty a neděle 10-16 hodin
1. 5. - 30. 9. úterý až neděle 9-17 hodin
Vstupné: základní 15 Kč, snížené 5 Kč
Od 1. listopadu do 31. března je vyhlídková věž uzavřena.

