3
2015

INFORMAČNÍ A PROGRAMOVÝ BULLETIN

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
28. března 2015 / od 14 hodin

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2015 NA CHLUMU

Malá přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků,
komentované prohlídky expozice a okolí muzea, podrobný rozbor převratné
„jehlovky“, vystoupení chlapeckého pěveckého sboru BONI PUERI a další
akce doprovodí slavnostní zahájení návštěvnické sezóny 2015 poslední
březnovou sobotu. Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené vstupné 20 Kč.

VÝSTAVY
do 21. června 2015

KRÁLOVÉHRADECKÝ POKLAD – DENÁROVÁ MĚNA V ČESKÝCH ZEMÍCH

Unikátní poklad převážně českých denárů, který byl objeven roku 1970 v Hradci Králové,
je základem výstavy zaměřené na středověká platidla – denáry. Návštěvníci mají možnost
se komplexně seznámit s vývojem české měny od jejích samotných počátků v 10. století až
po zavedení pražského groše v roce 1300. Vystaveny jsou také významné depoty z Čistěvsi,
Hřibska, Radíkovic nebo Černožic. Tyto cenné mincovní soubory dosud pohromadě nikdy prezentovány nebyly a lapidárium muzejní budovy se tak dočasně mění ve středověkou pokladnici.
do 15. března 2015

KUNĚTICKÁ HORA – SOPEČNÝ OSTROV V POLABÍ
Jedinečná příroda známé krajinné dominanty
Výstava přibližuje návštěvníkům přírodní hodnoty této významné dominanty Polabí formou
originálních exponátů z geologických, botanických a zoologických sbírek muzea, doplněných
fotografiemi biotopů a dalších pozoruhodných rostlin a živočichů. Finanční podporu výstavě
poskytla firma Elektrárny Opatovice, a. s.
do 29. března 2015 / KAVÁRNA MUZEUM

JAN FRIEDE – NEJVZÁCNĚJŠÍ ORCHIDEJE ČESKÉ PŘÍRODY
Výstava fotografií nejvíce ohrožených druhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) rostoucích
v České republice. Většina z těchto rostlin v posledních desetiletích značně utrpěla devastací
naší krajiny, a proto výstava apeluje na ochranu ubývajících lokalit těchto královen květin.
do 31. března 2015 / DĚTSKÝ ATELIÉR

HRADEC KRÁLOVÉ OČIMA DĚTÍ
Výstava představuje výtvarné práce žáků třetí třídy školní družiny královéhradecké Základní
školy Pouchov, které namalovali na téma Hradec Králové očima dětí. Předlohou pro jejich tvůrčí
práci jim byly fotografické a pohádkové knihy královéhradeckých autorů.
od 3. března do 5. dubna 2015 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

EVA KMENTOVÁ, RELIÉF a RUCE, 1972 a 1977
Sochařka a restaurátorka Eva Kmentová (1928–1980) ve své tvorbě zpracovávala motiv tělesnosti, zrození, trvání i zániku. Je autorkou několika soch ve veřejném prostoru a zároveň duší
většiny dívčích soch Olbrama Zoubka, jehož byla manželkou i osudovou ženou. Reliéfy budou
blíže představeny 3. března 2015 v 17 hodin při setkání v muzeu.

EXPOZICE
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti. Od 10. století se tehdejší Hradec stal
hlavním opěrným bodem přemyslovské moci v severovýchodních Čechách. Expozice obsadila
2. místo v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2009.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY

Expozici, mapující dějiny architektury města Hradec Králové od poloviny 18. století do počátku
druhé světové války, dominují dva výpravné modely, které zachycují podobu městské vojenské
pevnosti v roce 1865 a období unikátních architektonických počinů tzv. Salonu republiky.

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Zastavte se u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866, doplněné ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády.
Do 31. března 2015 je muzeum otevřeno v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin.

AKCE
4. března 2015 / od 17 hodin / Přednáška / Mgr. Radek Bláha & PhDr. Vojtěch Brádle / Vstup zdarma

O POKLADU A POČÁTCÍCH MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Archeologický průzkum a jeho nálezy vydávají svědectví o vzniku a vývoji východočeské metropole od pravěku po vrcholný středověk. Přednáška Vás seznámí s nejnovějšími poznatky a představí nově vydanou publikaci Svědectví archeologických nálezů o počátcích Hradce Králové.
5. března 2015 / od 10 hodin / KLUB SENIORŮ

HISTORIE DÍVČÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – II. ČÁST

V přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové se bude konat 2. část přednášky PhDr. Pavly Koritenské o historii dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí.
19. března 2015 / od 10 hodin / KLUB SENIORŮ / výchozí bod: Mariánský sloup na Velkém náměstí

PROCHÁZKA HISTORICKÝM CENTREM MĚSTA

Při procházce historickým centrem Hradce Králové se členové a přívnivci Klubu seniorů seznámí
se stavebními památkami a zajímavostmi z pestré historie města.
29. března 2015 / od 15 hodin

MÚZY CHRÁM – s projekcí dokumentárního filmu

Poznejte blíže výjimečnou krásu architektury budovy muzea a její historii v širších souvislostech než je běžné a navštivte i běžně nepřístupné
prostory. Součástí prohlídky je také projekce krátkého dokumentárního
filmu KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY. Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené
vstupné 20 Kč.
25. března 2015 / od 18 hodin / Přednáška / Lukáš Pour / Vstup zdarma

ŽIVOT A VÝZNAM VČELY MEDONOSNÉ

Tento výjimečný hmyzí druh je nezbytný pro zachování stávajících přírodních podmínek.
V přednášce se dozvíte o zajímavém způsobu života včel, o jejich orientaci v přírodě nebo
o vzájemné komunikaci. Nebude chybět stručný přehled o evoluci včel.

PRO DĚTI
11. března 2015 / od 9 a od 13 hodin

ZA KRÁLOVÉHRADECKÝM POKLADEM

Navštivte výjimečnou výstavu v doprovodu kurátora a budete mít příležitost seznámit se s restaurátorskými a konzervátorskými postupy. Uvidíte, jak pod rukama restaurátorek časem poškozené
mince znovu nabývají svého lesku. Jednotné vstupné 30 Kč.
21. března 2015 / od 9 hodin / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

DLANĚ ... CO UMÍ RUCE?

Ukázat, číst, pohladit, obejmout... Klasické sochy jsou vytesány do kamene, mramoru či odlité
z bronzu. Použitím netradičních technik spojíme dotýkání živého těla s neživou hmotou.
Pro rodiče a děti (4–6 let s doprovodem a 6–12 let bez doprovodu). Program trvá 120 minut.
Vstupné: dítě 40 Kč, doprovod 40 Kč. Registrace: m.harvilkova@seznam.cz, tel. 727 806 971.
29. března 2015 / od 9 a od 13 hodin

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

O tradicích Velikonoc, o jaru i o zdobení vajec bude poslední březnová neděle v muzeu.
Vyzdobte si svůj domov společně vytvořenými jarními dekoracemi. Doporučujeme dětem
od 6 let. Vstupné: děti 80 Kč, doprovod 30 Kč. Objednávky na tel.: 495 512 391 nebo e-mailu
objednavky@muzeumhk.cz

PROGRAMY PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY

Na programy je nutno se předem objednat na edukace@muzeumhk.cz
nebo na tel. 604 513 643, 495 512 391. Určeno pro skupiny a jednotlivce.
• PROCHÁZKA DĚJINAMI – STŘEDOVĚK I. a II.
doprovodný program stálé expozice
• JARNÍ ZVYKLOSTI A TRADICE
zvykoslovný program
• DENÁROVÁ MĚNA V ČESKÝCH ZEMÍCH
doprovodný program k výstavě
www.muzeumhk.cz / www.chlum1866.cz
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, KAVÁRNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391-2, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
Vstupné: základní 50 Kč, děti a snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč (Rodinný pas 75 Kč), Senior pas 8 Kč
Knihovna je pro badatele otevřena v pondělí a ve středu 9.00–12.00 a 13.00–17.30 hodin.
On-line katalog: www.muzeumhk.cz/knihovna.html
ODBORNÁ ODDĚLENÍ: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631
Krajská mykologická poradna je pro veřejnost otevřena každé pondělí 16.00–18.00 hodin.

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Otevírací doba: 1. duben – 30. září: denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin
1. říjen – 31. březen: soboty a neděle 10.00–16.00 hodin
Vstupné: základní 50 Kč, děti a snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč (Rodinný pas 75 Kč), Senior pas 8 Kč
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ: Od 1. listopadu do 31. března je vyhlídková věž uzavřena.
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

