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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 8. bøezna do 3. èervna 2012

MISTØI ÈESKÉ MALBY
Èeská spoøitelna a. s. zahajuje 7. bøezna 2012 v Muzeu východních Èech v Hradci Králové výstavu
výtvarných dìl ze svého fondu. Její obrazový fond se utváøel více jak sto let a zahrnuje dnes nìkolik
tisíc obrazù, kreseb, grafik a soch pøedních umìlcù, dnes velmi oceòovaných, a regionálních mistrù.
Výstava potìší jak milovníky klasické malby, tak i stoupence souèasných malíøù a grafikù. Vystavená
díla nejsou jinak bìžnì pøístupná veøejnosti.

V Ý S TAV Y
do 4. bøezna 2012

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.
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.
do 19. srpna 2012

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.

K AVÁ R N A M U Z E U M
SLAVNÉ VILY ÈECH, MORAVY A SLEZSKA – HRADEC KRÁLOVÉ
V rámci výstavy Slavné vily Èech, Moravy a Slezska pøedstavujeme nìkolik královéhradeckých vil,
které patøí do výbìru autorù Pavla Zatloukala a architekta Vladimíra Šlapety.
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
7. bøezna od 17 hodin

Sláva Groh, JIŽNÍ AFRIKOU NEJEN ZA SLONY
Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Zambie a Namibie jsou zemì, kde mùžeme pozorovat
zvìø v jejich pøirozeném prostøedí i domorodé obyvatele s jejich primitivními obydlími.

14. bøezna od 17 hodin

Vladimír Socha, PRVOHORY: PRAVÌK PLANETY ZEMÌ
Vývoj života v období pøed 540 – 250 milióny let
Doba prvních obratlovcù, vzniku ryb, obojživelníkù a plazù; prvních lesù ale i obøích
èlenovcù a známých trilobitù, zakonèená nejvìtším masovým vymíráním v dìjinách Zemì.
21. bøezna od 17 hodin

Martina Vlèková, KØESANSKÁ A LIDOVÁ TRADICE VELIKONOC
Nejvýznamnìjšími køesanskými svátky jsou Velikonoce, které svým charakterem zaujímají
mimoøádné místo v prùbìhu zvykoslovného roku. Velikonocím pøedchází postní období zaèínající
Popeleèní støedou a trvající 40 dní. Na pøednášce se seznámíte nejen s èasem zábavy v podobì
masopustního období, ale také s prùbìhem postního období a samotných Velikonoc.
28. bøezna od 17 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.

31. bøezna od od 9 do 17 hodin

OTEVÍRÁME NOVOU EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Staòte se prvními návštìvníky novì pøipravené expozice.
31. bøezna od 9 do 17 hodin

VELIKONOCE V MUZEU
Na sobotu 31. 3. pøipravilo Muzeum východních Èech v Hradci Králové zajímavý program
Velikonoce v muzeu. S tradièními øemesly seznámí návštìvníky nejen nositelé ocenìní udìlované
Radou Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat, ale i další výrobci. Zájemci si vyzkouší rùzné
techniky zdobení velikonoèního vajíèka, tvorbu figurek z kukuøièného šustí nebo malování na skle.
Souèástí akce bude i bohatý doprovodný program pro dìti i dospìlé. K pøíjemné atmosféøe
pøispìje vystoupení dìtí ze ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové.

MUZEUM DÌTEM
18. bøezna od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin

NEDÌLE S LITERÁTSKÝM BRATRSTVEM
Hradecké muzeum disponuje sbírkou vzácných rukopisù bývalých literátských kùrù. Úèastníci této
muzejní nedìle si poslechnou výklad o literátských bratrstvech v Hradci Králové, dovìdí se, co je
to kancionál. Poté se sami na chvíli stanou støedovìkým písaøem nebo iluminátorem a zhlédnou
ukázku knižní vazby. Program je urèen pro dìti od 8 let.
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 ke stálé
expozici Od pevnosti k salonu republiky
? LIDÉ Z KRÁLOVSKÉHO MÌSTA aneb Úvod do antropologie pro dìti a mládež
? KORUNOVÁ MÌNA - komentované prohlídky výstavy
? OD MASOPUSTU DO VELIKONOC - interaktivní program
? LABE -JEDNA ØEKA DVA PØÍBÌHY - komentované prohlídky výstavy

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.

