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N OVÁ V Ý S T AVA
od 14. června do 30. listopadu 2011

HODINY V ČASE, ČAS V HODINÁCH
Společně s maturitními pracemi Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních
nástrojů
j a nábytku
y
v Hradci Králové na téma „
„Hodiny“
y budou vystaveny
y
y také exponáty z depozitáře uměleckého průmyslu Muzea východních Čech v Hradci
Králové. Spojením ukázek historické tvorby a maturitních prací tak vznikne
zajímavý dialog tradičního a současného uměleckého řemesla.
Sbírka historických hodin představuje výtvarně a druhově bohatou kolekci interiérových hodin a kapesních hodinek českého i evropského původu z doby od
16. století až do 1. poloviny 20. století. Součástí výstavy budou také věžní hodinové stroje z Bílé věže a z bývalé radnice na Malém náměstí v Hradci Králové.

V Ý S T AV Y
do 11. září 2011

PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE – DRAVCI A SOVY
Výstava
ý
p
představuje téměř všechny druhy dravců a sov, které byly zastiženy na území
České republiky.
Součástí jjsou též aktuální mapy
py rozšíření všech vystavených
y
ý druhů p
připravené
p
ve spop
lupráci 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.
do 18. září 2011

3. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE
Reprezentativní přehlídka poskytující souhrnný přehled tvorby východočeských fotografů za poslední období. Prezentováni jsou vybraní amatérští i profesionální fotografové, kteří žijí a tvoří v regionu
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pořadateli 3. ročníku jsou:
Volné sdružení východočeských
ý
ý fotografů
g
Hradec Králové,, Středisko
amatérské kultury Impuls 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. 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.

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.

MUZEUM DĚTEM
středa 1. června od 9 a od 10 hodin

ČERT A KÁČA V HRADECKÉM MUZEU
Muzeum východních Čech děti mateřských škol na loutkové představení Čert
a Káča,, které předvedou
p
členové loutkářského kroužku školní družiny Sluníčko,
ZŠ Štefcova, Hradec Králové. Délka představení 40 až 45 minut.
Vzhledem k omezené kapacitě dětského ateliéru objednávejte na tel.
495512391-2, e-mail: p.koritenska@muzeumhk.cz nebo osobně na recepci
muzea. Vstupné 10 Kč.
neděle 19. června od 7.30 do 10.30 hodin

MUZEJNÍ NEDĚLE S PTAČÍM ZPĚVEM
Tato muzejní
j neděle se od ostatních odlišuje
j nejen
j časem začátku,, ale i p
pojetím,
j
,
neboť se bude odehrávat v muzeu i v přírodě. Účastníci projdou pod vedením
muzejního zoologa Mgr. Josefa Hotového okruh městskými parky, kde budou
poslouchat ptačí hlasy a povídat si o našich běžných ptačích “sousedech”,
které se pokusí též vyhledat dalekohledem. Po skončení obchůzky bude
následovat komentovaná prohlídka výstavy “Predátoři ptačí říše - dravci
a sovy”. V muzejním dětském ateliéru si děti budou moci namalovat
některého ze sledovaných ptáků.
Objednávejte se na tel. 495 512 391-2, e-mail: info@muzeumhk.cz
nebo osobně na recepci muzea. Kapacita 15 dětí s doprovodem.
Možnost zapůjčení dalekohledu. Jednotné vstupné: 30 Kč.
neděle 26. června od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
nedělní kreativní dílna v dětském atelieru

Seznámení dětí s výrobou jednoduchého deníku, který si sami zhotoví.
Součástí kurzu bude výroba škrobového papíru na potažení jeho desek.
Po prázdninách nejzajímavější deníky vystavíme a nejlepší bude odměněn
malou verzí koženého, ručně vázaného středověkého deníku.
Program je určen pro děti od 6 let v doprovodu rodičů. Vzhledem k omezené kapacitě dětského ateliéru (15 dětí) - objednávejte nedělní tvůrčí
dílny na e-mailu info@muzeumhk.cz, tel. 495512391-2 nebo osobně na
recepci muzea. Jednotné vstupné: 30 Kč, náklady na materiál: 20 Kč.

PŘIPRAVUJEME
Večer přednášek na téma

BÍLÁ VĚŽ V MINULOSTI, SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI
Veřejnost se seznámí s historií této hradecké dominanty i s její plánovanou rekonstrukcí.
Akce je pořádána ve spolupráci s Městem Hradec Králové.
Pravděpodobný termín konání 15. nebo 22. června 2011 od 17.00 hodin.
Přesný termín bude včas oznámen v tisku, rozhlase a na našich webových stránkách.

INFORMACE
HODINY V ČASE, ČAS V HODINÁCH
Výstava maturitních prací studentů SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku

V pondělí
p
13. června otevíráme jjiž tradiční výstavu
ý
maturitních p
prací
studentů SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králové. Letos se
však poprvé jedná o společnou výstavu, která návštěvníkům představí
studentské práce
p
v zajímavém
j
srovnání s historickými exponáty Muzea
východních Čech v Hradci Králové.
Studenti čtvrtého ročníku dostali za úkol navrhnout a vyrobit buď
repliku starožitných hodin nebo hodinovou skříň dle vlastního návrhu.
Všichni maturanti brali tento úkol s naprostou vážností a naprostá
většina studentů považovala zvládnutí výroby „těch svých hodin“ za věc osobní prestiže. S dokonalostí mechanickou jjde ruku v ruce i řemeslná p
preciznost a umělecká vytříbenost. To bylo také
cílem a vodítkem pro maturanty SUPŠ HNN při jejich práci.
Návštěvníkům výstavy se naskytne jedinečná příležitost porovnání práce dávných a „možná budoucích“ mistrů. Celkový dojem musí vzbudit i v zatvrzelém skeptikovi víru, že naše budoucnost není
ještě zcela ztracena, dokáže-li nastupující generace vytvořit taková díla, jaká jsou zde k vidění.
Ostatně přijďte se sami přesvědčit.
Ing.
g Jindřich Rychter
y
učitel SUPŠ HNN Hradec Králové

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.

