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VÝSTAVY
od 3. dubna do 15. listopadu 2015

NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

Jaký byl život na moři v 16. až 18. století? Jak se stavěly velké plachetnice? Nová výstava
Vám přiblíží stavbu a konstrukci plachetních lodí včetně koloniálního obchodu, který byl
výrazným obohacením pro evropské země a to nejen po materiální ale i kulturní stránce. Válečné
námořnictvo jako jedna z nejvýznamnějších mocenských složek novověkých dějin je prezentováno na lodních modelech doplněných historickými originály výzbroje a výstroje. Seznámíte
se také s osudy a zážitky našich krajanů, kteří uskutečnili několik inspirativních plaveb.
od 24. dubna do 15. listopadu 2015

OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

Moře od pradávna lidi vábilo, ale také děsilo. Únava, hlad a osamění během plaveb po moři
probouzely obrazotvornost, a tak námořníci často viděli spíše to, co si přáli vidět. Zobrazení
většiny mořských či cizokrajných zvířat, která vídáme na starých mapách a v knihách několik
set let starých, se proto od reálných živočichů často značně liší. Pokud tedy chcete vědět,
jak skutečný ďas či ochechule vypadají i jak si je představovali naši předkové, navštivte tuto
výstavu připravenou ve spolupráci s Národním muzeem.
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. 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.
od 2. dubna do 15. listopadu 2015 / KAVÁRNA MUZEUM

STARÉ MAPY A MOŘSKÁ MONSTRA
Příjemnou atmosféru muzejní kavárny obohatí kolorované perokresby muzejní restaurátorky
Marcely Rakové, jejichž námětem se staly historické litografie námořních a astrologických map
plné záhadných mořských monster.
od 7. dubna do 3. května 2015 / POŘÁDÁ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

RADA VLASTIMIL, VEČERNÍ HODINA, 1931
Paleta Vlastimila Rady nám připomíná onu prostou krajinu s poli a kopci, ze které sami pocházíme. Stejně jako Mikoláš Aleš nebo Josef Lada byl Rada výtvarník, kterému patří označení „malíř
českého venkova.“ Setkání u obrazu proběhne v úterý 7. dubna 2015 od 17 hodin.
od 17. dubna do 31. května 2015

NÁSTROJE NEANDERTÁLSKÝCH LOVCŮ
Mimořádně důležitý objev kamenných nástrojů pocházejících z období středního paleolitu
(cca 250 – 40 tisíc let), konkrétně kultury zvané moustérien, jejíž nositeli byli neandertálští lovci
a sběrači (Homo neanderthalensis). Nález z lokality Vestřev u Hostinného je tak dokladem
jejich přítomnosti na území východních Čech.

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.
Od 1. dubna 2015 je muzeum otevřeno denně mimo pondělí vždy od 9 do 17 hodin.

AKCE
2. dubna 2015 / od 10 hodin / KLUB SENIORŮ

KRÁLOVÉHRADECKÝ POKLAD

Unikátní poklad převážně českých denárů, který byl objeven roku 1970 v Hradci Králové, je základem výstavy zaměřené na středověká platidla. Výstavou Královéhradecký poklad, která mapuje
jejich vývoj od 10. do počátku 14. století, Vás provede kurátor PhDr. Vojtěch Brádle.
8. dubna 2015 / od 17 hodin / Vstup zdarma

STOPY MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ V PLOTIŠTÍCH NAD LABEM

Rondely, monumentální jednoduché až trojité kruhové příkopy o průměru od 30 do 240 m,
mohly sloužit v mladší době kamenné jako společensko-náboženská shromaždiště. Přednáška
doc. PhDr. Jaromíra Kovárníka CSc. bude pojednávat o archeologickém výzkumu rondelu
z období kolem roku 4 700 př. n. l. kultury s vypíchanou keramikou v Plotištích nad Labem.
16. dubna 2015 / od 10 hodin / KLUB SENIORŮ / Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ KRÁLOVÉHRADECKÝ POKLAD

V přednáškovém sále knihovny PhDr. Vojtěch Brádle doplní seniorům informace o vývoji platidel od 10. do počátku 14. století a zajímavých depotech nalezených v Hradci Králové a okolí.
18. dubna 2015 / od 9 hodin

DEN ZEMĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

Tradiční jarní brigádu pořádají ZO ČSOP JARO Jaroměř, regionální pracoviště AOPK ČR, Středisko ekologické výchovy SEVER a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Akce je určena
všem zájemcům, kteří chtějí pomoci přírodě PP Na Plachtě a jsou ochotni přiložit ruku k dílu.
19. dubna 2015 / od 15 hodin

MÚZY CHRÁM – s projekcí dokumentárního filmu Kotěra

Poznejte blíže výjimečnou krásu architektury budovy muzea a její historii v širších souvislostech
než je obvyklé a navštivte i běžně nepřístupné prostory. Součástí prohlídky je také projekce
filmu KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY. Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené vstupné 20 Kč.

PRO DĚTI
22. dubna 2015 / od 9, 11 a 13 hodin / Vstupné: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

DEN ZEMĚ V MUZEU VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

Jubilejní 25. ročník pootvírá dveře přírodovědeckého pracoviště v Gayerových kasárnách.
Odborní pracovníci budou se zájemci z řad školních kolektivů a veřejnosti besedovat o přírodovědeckých sbírkách, metodách jejich práce, konzervačních a preparačních postupech.
Objednávky: do 20. dubna 2015, objednavky@muzeumhk.cz, tel. 734 203 273.
25. dubna 2015 / od 9 hodin / POŘÁDÁ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

HODINY VEČERA

Ve svých představách si zavři oči a čekej na své překvapení. Vytvoříme si náladu večera
a noci. Ponoříme se do snů, ve kterých chceme vidět jen to, co nás překvapí. 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.
19. dubna 2015 / od 9 a od 13 hodin / CHARITATIVNÍ DÍLNA PRO UNICEF

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU – PANENKY UNICEF

Staneme se pirátskými krejčími a švadlenkami a budeme pomáhat. Společně s herečkou Klicperova divadla Martou Zaoralovou, patronkou projektu, vytvoříme pirátské panenky pro děti ze
třetích zemí i pro sebe. Kostým piráta vítán. Doporučujeme dětem od 6 let. Vstupné: děti zdarma, doprovod 30 Kč. Objednávky: objednavky@muzeumhk.cz, tel.: 495 512 391.

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.
• NÁRODNÍ OBROZENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – interaktivní program
• PROCHÁZKA DĚJINAMI – STŘEDOVĚK I. a II.
doprovodný program stálé expozice
• NA VLNÁCH POD PLACHTAMI – doprovodný program k výstavě
• 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: 1. dubna – 31. května otevřena v sobotu a neděli v 9.00 – 17.00 hodin.
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

