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I N F O R M A È N Í A P R O G R A M OV Ý B U L L E T I N

N OV É V Ý S TAV Y
od 10. února do 4. bøezna

SLAVNÉ VILY ÈECH, MORAVY A SLEZSKA
Poøádá FOIBOS BOOKS s.r.o. a Muzeum východních Èech v Hradci Králové.
Výstava Slavné vily Èech, Moravy a Slezska provede návštìvníky prostøednictvím informativních
panelù a bohaté obrazové dokumentace 120 nejvýznamnìjšími stavbami rodinného bydlení, které
od druhé poloviny 19. století až do dneška vznikaly na èeském území. Pøehlídku, která je výbìrem
tìch nejkvalitnìjších rodinných a víkendových domù, vil, chat i rezidencí, pøipravil spolu s Pavlem
Zatloukalem architekt Vladimír Šlapeta.

od 24. února do 19. srpna

LABE – JEDNA ØEKA, DVA PØÍBÌHY
Tato výstava pøedstaví v první èásti návštìvníkùm život na nejvýznamnìjším øíèním toku
východoèeského regionu. Seznámí je se základními typy prostøedí a významnými druhy organismù,
životem pod hladinou, na hladinì i v okolí øeky Labe. Faunu a flóru na øece a jejích bøezích pøiblíží
dioramatické instalace pøírodních stanoviš. Druhá èást pak provede návštìvníka proudem èasu od
dob, kdy se na bøezích Labe objevil první èlovìk, až na práh novovìku. Cílem výstavy je ukázat
dùležité fenomény a zlomové události, které provázely soužití èlovìka a øeky v dobách dávno
minulých.

V Ý S TAV Y
do 5. února 2012

JAN KOTÌRA V SALONU REPUBLIKY
Poøádá FOIBOS BOOKS s.r.o., Kotìrovo centrum a Muzeum východních Èech v Hradci Králové.
Výstava Jan Kotìra v Salonu republiky je uspoøádána v rámci Roku Jana Kotìry, který agentura
FOIBOS vyhlásila ke 140. výroèí narození tohoto architekta. Výstava se vìnuje pøedevším tøem
mìstùm, ve kterých Jan Kotìra zanechal nejvìtší odkaz. Jedná se právì o mìsto Hradec Králové,
dále pak Zlín a Prahu. Ve Zlínì a v Hradci Králové to byla pøedevším spolupráce s tamními starosty –
Tomášem Baou a Františkem Ulrichem, která ovlivnila dnešní vzhled tìchto mìst. Návštìvník
výstavy tak bude moci zhlédnout vývoj od nejranìjších až po poslední realizace tohoto
významného architekta.
prodlouženo do 12. února 2012

CIZINCI A VETØELCI (Nepùvodní a invazní druhy rostlin a živoèichù)
Na výstavì z pøírodovìdeckých sbírkových fondù Muzea východních Èech v Hradci Králové jsou
pøedstaveny organizmy samovolnì se šíøící, zámìrnì k nám dovezené nebo neúmyslnì zavleèené
se zásobami a zbožím z blízkého sousedství nebo ze vzdálených kontinentù. Èasto pøežívají
v umìlém prostøedí mìst v závislosti na èinnosti èlovìka, mnohdy jde však o druhy již zdomácnìlé
ve volné pøírodì.
Finanènì podpoøeno a.s. Elektrárny Opatovice
do 27. kvìtna 2012

KORUNOVÁ MÌNA NA NAŠEM ÚZEMÍ
V roce 2012 si pøipomínáme 120 let od zavedení korunové mìny v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Výstava Korunová mìna na našem území by mìla pøehledným zpùsobem pøedstavit celkový vývoj
této mìny, která je úzce spojena s našimi moderními dìjinami. Návštìvník bude mít možnost se
seznámit se všemi typy korunových platidel. Vystavena budou jak platidla papírová, tak i kovové
mince, a to vèetnì ukázek ražeb pamìtních a obchodních.

K AVÁ R N A M U Z E U M
TVORBA MARCELY RAKOVÉ
Muzejní konzervátorka pøedstavuje svoji malbu inspirovanou støedovìkými iluminovanými rukopisy.
Novì otevøené výstavní prostory nabízíme k prezentaci vašeho díla.
V pøípadì zájmu pište na objednavky@muzeumhk.cz nebo volejte na 495 512 462.

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

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dìjiny architektury mìsta Hradce Králové od poloviny
18. století do poèátku druhé svìtové války.

AKCE
1. února od 18 hodin

Karel Starý, PLAVBA INDICKÝM OCEÁNEM
Mauritius a Seychely, Madagaskar, Réunion
Vydejte se na návštìvu ostrovních perel Indického oceánu s Karlem Starým, prùvodcem CK Nomád.
Mauritius s kosmopolitní smìsicí obyvatel, pestrými trhy a všudypøítomnými doteky vzdálené
Indie. Seychely - ostrovy snù o luxusní dovolené s nejkrásnìjšími plážemi na svìtì, obøími želvami
a unikátními palmami, jejichž gigantické oøechy evokují erotické pøedstavy. Madagaskar - pøírodní
div svìta s poèetnými endemity, ostrov lemurù, barevných chameleonù, šikovných øezbáøù
a krásných lidí. Hornatý Reunion s aktivními sopkami, dech beroucími soutìskami a impozantními
vodopády.

8. února od 18 hodin

Lucie Furchová & Miloš Lammr, MALAJSIE, SINGAPUR
Pojïte se s námi podívat do nejvyspìlejších zemí Jihovýchodní Asie.
Navštívíme bohatý Singapur a multikulturní Malajsii. Budeme se procházet ulièkami Kuala Lumpur,
vyšplháme na Mt. Kinabalu, ponoøíme se do prùzraèných vod s bohatým podmoøským životem …
a mnohem více…

15. února od 17 hodin

KORUNOVÁ MÌNA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Bìhem komentované prohlídky výstavy "Korunová mìna na našem území" budou mít zájemci
možnost seznámit se s vývojem korunových platidel, kterými na území dnešní Èeské republiky
platíme již 120 let. Vlastní vývoj mìny pøedstavený na vystavených platidlech bude zasazen do
rámce spoleèenských a politických zmìn, které se dotkly èeských moderních dìjin, s nimiž je
koruna neodmyslitelnì spojena. Výstavou provede PhDr. Vojtìch Brádle.
22. února od 17 hodin

Radko Chadima, NÁRODNÍ PARKY USA – èást II.
Ze Salt Lake City pøes Yellowstone, Crater Lake, Red Wood, St. Hellen, Mt. Rainier, Olympic do
Seattlu.
Po absolvování 1. èásti cesty vyrážíme z hlavního mìsta mormonského státu Utah ze Salt Lake City
pøes solné plánì do nejstaršího NP USA, Yellowstonu. Ohromné území s øadou tryskajících gejzírù,
ale také divoèina, kde mùžete spatøit medvìda, bizona èi losa. A pak od Kalifornie s tisíciletými
sekvojemi - nejvyššími stromy planety. Kaldera sopky St. Hellen a zasnìžený vršek Mt. Rainieru
v Kaskádovém pohoøí. Snìžné putování v NP Olympic. A nakonec trajektem do Seattlu, kde se
vyrábí obøí letadla Boeing.

MUZEUM DÌTEM
STEZKY PO MUZEU
Stezka muzejního badatele - pro dìti a mládež
Lví stezka muzeem aneb Hledej lvíèky v budovì muzea - pro pøedškoláky s rodièi a prarodièi
Návštìvníci si mohou ovìøit a doplnit svoje vìdomosti o hradecké muzejní budovì.
DOPROVODNÉ PROGRAMY K MUZEJNÍM VÝSTAVÁM A EXPOZICÍM PRO PØEDEM OBJEDNANÉ
SKUPINY I JEDNOTLIVCE (tel. 495 512 462, 495 512 391-2):
? ŽIVOT V PEVNOSTI - doprovodný program Život v pevnosti pro stálou expozici
Od pevnosti k salonu republiky
? LIDÉ Z KRÁLOVSKÉHO MÌSTA aneb Úvod do antropologie pro dìti a mládež
? CIZINCI A VETØELCI - komentované prohlídky výstavy
? KORUNOVÁ MÌNA - komentované prohlídky výstavy
? OD MASOPUSTU DO VELIKONOC - interaktivní program

MUZEUM VÝCHODNÍCH ÈECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ØEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, KAVÁRNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Elišèino nábøeží 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 otevøeno dennì mimo pondìlí od 9 do 17 hodin.
Vstupné: dospìlí 50 Kè, dìti a slevy 20 Kè, rodinné vstupné 100 Kè.
Knihovna je pro badatele otevøena v pondìlí a ve støedu od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin,
on-line katalog na www.muzeumhk.cz/knihovna.
ODBORNÁ ODDÌLENÍ: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum èp. 66, 503 12 p. Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
Muzeum bude od 1. února do 30. bøezna 2012 otevøeno pouze o víkendech v omezeném provozu
z dùvodù instalace nové expozice.
soboty a nedìle 10-16 hodin
Vstupné: základní 15 Kè
Vyhlídková vìž je od 1. listopadu 2011 do 31. bøezna 2012 uzavøena.

