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OD HRADEB NA NÁMĚSTÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADCE
Výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové
z let 2009 a 2010
Ukázky nálezů dokládajících každodenní život Hradečanů v období středověku
a raného novověku, předběžné výsledky antropologického rozboru lidských
ostatků ze hřbitova kolem kostela sv. Ducha.

do 20. března 2011

SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI
Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. až 17. století
Soubor militárií z 16. a 17. století, který dokumentuje jednotlivé
vojenské složky raného novověku.

do 6. listopadu 2011

ZVONAŘSTVÍ
Kampanologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové
Kampanologická sbírka, která obsahuje přes jedenáct set kusů sbírkových předmětů dokumentujících regionální zvonařství od 15. do počátku
20. století.

PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE
čtvrtek 3. února 2011 od 18 hodin

Karel Starý

KLDR
Do velmi těžce přístupné země zahalené tajemstvími vás dostane Karel Starý, průvodce CK Nomád. Do země, kde by i Jára Cimrman jen zíral. Do země, kde po „velkých drahých“ vůdcích jsou pojmenovány i květiny. Do země s dálnicemi, na nichž
můžete hrát fotbal a v zimě lyžovat. Do země divukrásné přírody, která děsí, ale
i vzrušuje a láká svojí výjimečností.

čtvrtek 10. února 2011 od 18 hodin

Karel Starý

MAURITIUS A REUNION
Vydejte se na návštěvu dvou perel Indického oceánu - ostrovů Mauritius
a Reunion - s Karlem Starým, průvodcem CK Nomád. Aktivní vulkány,
dechberoucí soutěsky a impozantní vodopády Reunionu v kontrastu
s uvolněným Mauritiem, kosmopolitní směsice, pestré trhy a všudypřítomné doteky vzdálené Indie... Dle Marka Twaina Bůh stvořil ráj jako
obraz ostrova Mauritius - přijďte nahlédnout do ráje.

středa 16. února 2011 od 18 hodin

Pavel Matouš

CESTOVÁNÍ NA VÝCHOD
C
Zajímavosti, zážitky a tipy na cestu
Za
Přřednáška občanského sdružení EAST s obrázky z cest a o tom, proč a jak se vydat za krásami postsovětského
a islámského východu. Dozvíte se, jaké jsou náklady, možnosti a rizika cestování na Ukrajině, v Rusku, Rumunsku,
Bulharsku, Turecku, Sýrii, Iránu a v dalších relativně nepříliš vzdálených zemích. Součástí přednášky bude beB
sseda s dotazy k individuálnímu cestování a nabídka poznávacích cest občanského sdružení EAST v roce 2011.

V sobotu 26. a v neděli 27. února 2011 budou expozice muzea uzavřeny z důvodu konání festivalu Cyklocestování.

sobota 26. a neděle 27. února 2011

CYKLOCESTOVÁNÍ
Cyklocestovatelský festival
Festival CYKLOCESTOVÁNÍ je pořádán již od roku 2008 ve Frýdku Místku, Brně
a Hradci Králové. Jeho cílem je shromáždit všechny známé i neznámé cyklocestovatele, cykloturisty a další cyklonadšence pod jednu střechu, společně
se poznat, předat si zkušenosti formou cestovatelských besed s promítáním,
workshopů, diskuzí atd. Podrobný program na www.cyklocestovani.cz nebo
www.muzeumhk.cz.

středa 23. února 2011 od 18 hodin

Tomáš Kubeš - fotograf, novinář a cestovatel

SRDCE AFRIKY
Je Střední Afrika posledním pozemským rájem? Dá se projít pralesem bez
průvodce? Je řeka Sangha na své pouti k veletoku Kongo nebezpečná? Žijí
Pygmejové ještě tradičním způsobem života? Nejen na tyto otázky měla odpovědět odvážná expedice Srdce Afriky, která vyrazila v říjnu 2009 na svoji
dva měsíce dlouhou pouť.

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
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.

Vážení návštěvníci a příznivci muzea,
dovolte mi, abych vás ze své nové pozice pozdravila a popřála vám v novém roce hodně štěstí, zdraví
a pohody v rodinném i pracovním životě.
Od letošního roku budeme směřovat naši činnost k tomu, aby se muzeum stalo pro vás, návštěvníky, ještě
atraktivnějším, inspirativnějším a přívětivějším prostředím, aniž by slevilo ze své odborné kvality práce.
Budeme se snažit, aby každý, kdo k nám zavítá, našel něco, co ho osloví a bude zajímat.
Město Hradec Králové vyhlásilo rok 2011 rokem rodiny a i my se k této myšlence chceme aktivně přihlásit.
Budeme při přípravě našich akcí více myslet na rodiče s dětmi, na prarodiče s vnoučaty, a to nejen po stránce
obsahové, postaráme se také o příjemné zázemí. Do budoucna budeme vytvářet moderně pojaté expozice
a výstavy s celou řadou doprovodných akcí. Pracujeme na přípravě edukačních programů pro školy a školky,
plánujeme programy pro studenty, chceme vás nově provést celým zvykoslovným rokem.
Rok 2011 je také Evropským rokem dobrovolnictví. Dovolte mi, abych vás touto cestou vyzvala k zapojení
se do naší práce. Budeme vás o našem záměru dále informovat.
Neváhejte nás kontaktovat a podělit se s námi o vaše nápady, zkušenosti a schopnosti. Budeme se na vás
těšit a doufáme, že si k nám v tomto roce opět a ještě častěji najdete cestu.
Muzeum je tady pro vás.
Naďa Machková Prajzová,
nově jmenovaná 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, 495 518 473, 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.

