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N OV É V Ý S T AV Y
od 9. března do 24. dubna 2011

ZLATÝ KOLOVRAT
Přehled držitelů ocenění Královéhradeckého kraje za lidovou kultury Zlatý kolovrat. Cena je udělována
Radou Královéhradeckého kraje od roku 2002 každoročně za mimořádný přínos v oblasti lidové kultury.
Výstavu uvede 8. března v 16 hodin hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.
Součástí vernisáže budou ukázky
y lidových
ý řemesel a vystoupení
y
p
folklorního souboru.

od 1. dubna 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. Instalace ukázek v dobové vitríně jedné z největších sbírek
středověké keramiky v českých zemích přiblíží dobu, kdy ještě neexistovala ostrá hranice mezi depozitářem
a výstavním sálem.
Bude prezentována i terénní archeologická činnost Ludvíka Domečky a jeho spolupracovníků. Součástí výstavy
je i mapa pravěkých archeologických lokalit na Hradecku, která vznikla v počátcích činnosti Ludvíka Domečky
již na konci 19. století. Mnozí budou jistě překvapeni, jaké „poklady“ se našly v okolí jejich bydliště...
ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ VÝSTAVY 31. března od 17 hodin.

V Ý S T AV Y
do 20. března 2011

OD HRADEB NA NÁMĚSTÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADCE
Výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové
z let 2009 a 2010
Výstava je doplněna interaktivním programem, který představí všem účastníkům
historický vývoj pohřbívání. Prostřednictvím Bc. Marcely Víškové se zájemci
seznámí např. s tím, co všechno se dá vyčíst z lidských kostí. V programu budou využity kosterní nálezy ze sbírek archeologického oddělení muzea a také
„„originální“
g
lidská kostra.
Předpokládaná délka programu pro I. stupeň ZŠ 45 minut, pro II. stupeň ZŠ
a střední školy 90 minut. Program je možno objednat na dny úterý, středa,
čtvrtek pro 20-30ti členné skupiny na tel. 495 512 462, 495 512 391 nebo
e-mailem na adrese info@muzeumhk.cz.
do 20. března 2011

SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI
Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. až 17. století
D
Doprovodný program zavede zájemce přímo do výcviku pěchoty
z počátku 17. století, který zažijí na „vlastní kůži“. Velitel výcviku rozd
dělí účastníky programu do dvou skupin – mušketýři dostanou klobouk
a dřevěnou maketu muškety, pikenýři budou mít přilbu – morion a píku.
Prodělají pak základní výcvik v ovládání těchto zbraní. Na závěr obdrží
P
účastníci dekret o absolvování výcviku a na památku se mohou vyfotoú
grafovat. Program je možno objednat na tel. 495 512 462, 495 512 391
g
nebo e-mailem na adrese info@muzeumhk.cz.
n
PŘIJĎTE DO MUZEA STÁT SE MUŠKETÝREM NEBO PIKENÝREM!
P

do 1. května 2011

ZVONAŘSTVÍ
Kampanologická sbírka Muzea východních Čech
v Hradci Králové
Regionální zvonařství od 15. do počátku 20. století.

P Ř E D N Á Š K Y A K U LT U R N Í A K C E
středa 2. března od 18 hodin
Lucie Furchová – Miloš Lamr

KANADA – BRITSKÁ KOLUMBIE
Vancouver, Vancouverský ostrov, Whistler, Okanagan Valley…
Výlet po nejzajímavějších místech této oblasti. Navštívíme Vancouver i hlavní město Britské Kolumbie Victorii,
olympijské hry ve Whistleru, rozlehlé vinice v Okanagan Valley. Uvidíte i fotografie těch nejzapadlejších míst
na Vancouverském ostrově, kde ne lišky, ale medvědi dávají dobrou noc… a mnohem více…
úterý 8. března od 17 hodin
seznámení veřejnosti s projektem

REKONSTRUKCE VELKÉHO NÁMĚSTÍ
Akce je pořádána ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové – tématem je minulost, přítomnost
a budoucnost Velkého náměstí v Hradci Králové. Návštěvníci se seznámí s nejnovějšími historickými a archeologickými poznatky o vzniku a proměnách tohoto nejvýznamnějšího hradeckého veřejného prostranství.
Hlavní část večera bude věnována představení projektu rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých částí včetně
návrhů řešení dopravy a zeleně. VSTUP ZDARMA
středa 9. března od 17 hodin
Stanislav Hrbatý

SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI
komentovaná prohlídka úspěšné výstavy
Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. až 17. století.

středa 16. března od 18 hodin
Davil Hainall

MONGOLSKO
Země posledních kočovníků
Pronajatým autem a s mongolským průvodcem a kamarádem Ulánchú
projedeme 2200 km dlouhý okruh širou stepí středního a severního
Mongolska. Navštívíme i věhlasný budhistický klášter Erdendzú
a zavítáme k Orchonskému vodopádu. S batohem na zádech dojdeme k těžko přístupným jezerům Naiman
núr, navštívíme národní park Tserchíncagán núr a největší sladkovodní jezero Mongolska Chovsgol. Nakonec
se vydáme na třídenní trek v národním parku Chentij, který se nachází na severozápad od Ulánbátaru.
středa 23. března od 18 hodin
Vladimír Socha

BUDE JURSKÝ PARK REALITOU?
Režisér filmu Jurský park Steven Spielberg před 17 lety ohromil diváky po celém světě svými digitálními dinosaury.
Samotná myšlenka genetického vzkříšení dávno vyhynulých tvorů je od té doby povědomá a velmi populární.
Jaká je však skutečnost? Spatříme jednou skutečně živé dinosaury? Nebo jde stále jen o absurdní vizi, která
neměla nikdy šanci na uskutečnění? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví přednáška Vladimíra Sochy.
středa 30. března od 18 hodin
Vladimír Prachař (Gun Chief)

KANADA - SKALISTÉ HORY A INDIÁNI DNES
Přiblížení dnešního života Indiánů v rezervacích i mimo ně. Slavnosti
Powwow, spiritualita, obřady, přírodní léčení kmenů Černonožců,
Krí a Shuswapy. Zazní buben a posvátné písně. Budovu muzea
provoní pelyněk i jiné byliny.

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.

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

MUZEUM VÁLKY 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.

