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N OV É V Ý S T AV Y
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.
od 7. dubna do 11. září 2011

PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE - DRAVCI A SOVY
Výstava
ý
p
představí téměř všechny
y druhy
y dravců a sov,, které byly
y y zastiženy
y
na území ČR. 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. K výstavě jsou připraveny pracovní
listy pro základní i střední školy.
Po předchozí domluvě vám uspořádáme komentovanou prohlídku.

V Ý S T AV Y
do 1. května 2011

ZVONAŘSTVÍ
Kampanologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové
Regionální zvonařství od 15. do počátku 20. století.
do 24. dubna 2011

ZLATÝ KOLOVRAT
Výjimečné setkání s řemesly, kterými se po staletí živili obyvatelé Východních Čech, nabídne ojedinělá
výstava Zlatý kolovrat, která shrnuje historii stejnojmenné ceny, kterou Rada Královéhradeckého kraje od
roku 2002 oceňuje tvůrce v oboru tradičních lidových řemesel či osobnosti, které se o jejich udržování
a rozvoj zasloužili. Návštěvníci se seznámí s výrobky z oblasti řezbářství, paličkované krajky, zdobení kraslic,
perníku, podmalby na skle, s výrobky z kukuřičného šustí, výrobou pomůcek pro paličkování krajek a jiných
rukodělných technik z příze a vlny. K vidění jsou i figury z hronovského pečiva, výrobky z vrbového proutí,
vlny, figurální keramiky, repliky lidových výšivek a lidových krojů.

P Ř E D N Á Š K Y A K U LT U R N Í A K C E
středa 6. dubna od 18 hodin
Davil Hainall

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA
po stopách Nikoly Šuhaje
Podkarpatská Rus byla kdysi součástí bývalého Československa. Dnes je vše
jinak, ale příroda a hory zůstaly stejně krásné a nedotčené jako kdysi.
čtvrtek 14. dubna od 18 hodin
Lucie Furchová – Miloš Lammr

ČTRNÁCTIMĚSÍČNÍ CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Nový Zéland, Severní, Jižní i Stewartův ostrov, exotické ostrůvky pacifického Království Tonga, bohatý Singapur, kulturně a nábožensky rozmanitá
Malajsie a Thajsko plné přátelských lidí a uklidňujícího buddhismu. Cestopisná přednáška Vás provede výše jmenovanými státy, seznámí s geografií,
faunou, flórou i kulturními rozmanitostmi.

Upozornění

Ve čtvrtek 21. dubna 2011 bude muzeum od 12.30 do 17 hodin z technických důvodů u z a v ř e n o.

VELIKONOCE V MUZEU
sobota 16. dubna od 9 do 17 hodin
Výrobci ocenění Radou Královéhradeckého kraje za zachování rukodělné řemeslné
tradice cenou Zlatý kolovrat předvedou, jak zdobit velikonoční vajíčka, uplést
proutěný košík, příst, tkát a paličkovat, vyrábět figurky ze šustí a slámy, malovat na
skle a vyrábět dřevěné figurky. Tyto dovednosti si budete moci i sami vyzkoušet.
K příjemné atmosféře přispěje vystoupení folklorního souboru Červánek.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a slevy 20 Kč

DEN ZEMĚ
sobota 16. dubna 2011

DEN ZEMĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ
Tradiční brigáda v přírodní památce Na Plachtě na Novém Hradci Králové, která se
uskuteční v rámci aktivit ke Dni Země. Záměrem této akce bude odstranit zbytky
po zimní těžbě dřevin, stříhat náletové dřeviny na vřesovišti a úklid odpadu.
Doporučujeme vhodné oblečení, vlastní nářadí a občerstvení.
Sraz v sobotu 16. dubna 2011 v 9 hodin na hrázi rybníka Plachta.
středa 20. dubna od 9 do 16 hodin

DEN ZEMĚ V MUZEU
Doprovodné programy k nové přírodovědecké výstavě PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE DRAVCI A SOVY včetně ukázek živých dravců a sov. Možnost fotografování s některými ptáky na ruce. K dispozici budou i pracovní listy pro základní a střední školy.

středa 20. dubna od 18 hodin
Kamil Čihák

NOVÁ ODYSSEA - PUTOVÁNÍ S ČÁPY ČERNÝMI
Projekt Českého rozhlasu věnovaný sledování migračních cest čápů černých z centrální Sibiře a Mongolska
do zimovišť v Indii. Přímý účastník expedice za čápy černými do Mongolska a Indie seznámí posluchače se
svými poznatky i s přírodou a kulturou zemí, v nichž se výzkum odehrával.
středa 27. dubna od 18 hodin

VEČER S LUDVÍKEM DOMEČKOU
V rámci večera proběhne cyklus krátkých přednášek o životě a díle tohoto právníka, úředníka, kustoda, konzervátora, archeologa, historika a ředitele hradeckého městského muzea. Návštěvníci se například dozvědí,
jak vypadalo tehdejší hradecké muzeum. Součástí večera je komentovaná prohlídka výstavy.

MUZEUM DĚTEM
DĚTSKÝ ATELIÉR V HRADECKÉM MUZEU
Návštěvníci se zde seznámí s projektem Jak se dělá muzeum s podtitulem Herna
– dílna – badatelna. Ateliér slouží jako herna pro nejmenší, dílna pro větší děti
a badatelna pro mládež. Zájemci si zde mohou po návštěvě výstav a expozic
doplnit zajímavosti o daném tématu nebo prohlédnout doprovodnou výstavu
Jak se dělá muzeum ze starých školních pomůcek. V předem oznámených termínech zde budou také probíhat víkendové tvůrčí dílny, divadelní představení,
přednášky, čtení pohádek, soutěže atd.
neděle 17. dubna od 9 do 11 hodin
nedělní kreativní dílna v dětském ateliéru

HODY, HODY, DOPROVODY
Děti se naučí malovat kraslice včelím voskem, vyrobí si dekoraci z vrbového proutí a ozdobí si misku s jarním osením. Materiál pro výrobu zajištěn. Program je vhodný pro děti od 6 do 12 let – kapacita 15 dětí a doprovod.
Jednotné vstupné 30 Kč, objednávky na tel.: 495 512 391-2, e-mail: info@muzeumhk.cz.

EXPOZICE
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM
Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti

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

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.

