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VÝSTAVY
od 7. května do 6. září 2015

SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI – KVĚTEN 1945 VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Události květnových dnů roku 1945 ve fotografiích přímých účastníků doplněné dobovými
periodiky, plakáty, letáky, ukázkami vojenské výzbroje a výstroje, a kolekcí modelů bojové
techniky, zejména tanků, které se účastnily válečných operací v letech 1939–1945 v nové
výstavě připomínající 70. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa.
od 16. května do 14. června 2015

VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2015

Práce studentů účastnících se krajského kola soutěže. Hlavním organizátorem je Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje ve spolupráci
s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a Gymnáziem J. K. Tyla Hradec Králové.
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. Vystaveny jsou také významné depoty
z Čistěvsi, Hřibska, Radíkovic nebo Černožic. Tyto cenné mincovní soubory dosud pohromadě
nikdy prezentovány nebyly a lapidárium muzea se tak dočasně mění ve středověkou pokladnici.
do 15. listopadu 2015

NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

Jedinečný soubor vzácných sbírkových předmětů s námořní tématikou a lodních modelů
přibližuje život na moři, stavbu a konstrukci plachetních lodí, koloniální obchod, válečné
námořnictvo a inspirativní plavby několika našich krajanů v 16.–18. století. Mezi největší rarity
patří bezpochyby 700 kilogramová kotva a lodní děla z řádových lodí maltézských rytířů.
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. 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 15. listopadu 2015 / KAVÁRNA MUZEUM

STARÉ MAPY A MOŘSKÁ MONSTRA
Poutavé kolorované perokresby muzejní restaurátorky Marcely Rakové, jejichž námětem se staly
historické litografie námořních a astrologických map plné záhadných mořských monster.
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. Nález z lokality Vestřev u Hostinného.
od 5. do 31. května 2015 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

VÁCLAV TIKAL, KVĚTEN 1945
Přestože Václav Tikal pracoval jako úředník ve Fantových závodech, touha po malování u něj
zvítězila. Zpočátku se inspiroval stylem Salvadora Dalího, postupně si ale vytvořil specifický styl,
který nezapře sepjetí se surrealismem. Setkání u obrazu proběhne 5. května 2015 od 17 hodin.

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

Expozici, mapující dějiny architektury města Hradec Králové od poloviny 18. století do počátku
druhé světové války, dominují výpravné modely města.

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.

22. května 2015 / od 18 do 24 hodin / Vstup zdarma

MUZEJNÍ NOC POD PLACHTAMI

V roce 2015 Muzeum východních Čech pluje na vlnách pod plachtami. K novým
výstavám je připravena celá řada doplňkových programů spojených s námořním
řemeslem. Vyzkoušíte si vázání různých uzlů, splétání lana apod. Před budovou
muzea bude ke zhlédnutí vojenský tábor z 18. století a noční pirátské představení.
7. a 21. května 2015 / od 10 hodin / KLUB SENIORŮ / Přednáší Mgr. Stanislav Hrbatý

NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

Navštivte 7. května komentovanou prohlídku výstavy v Muzeu východních Čech a 21. května
přednášku o zlatém věku plachetních lodí v sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
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od 8. do 10. května 2015 / od 9 do 17 hodin / Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené 20 Kč.

MISTROVSTVÍ ČR LODNÍCH MODELÁŘŮ

Na 50 modelů plachetnic i válečných lodí českých lodních modelářů, stavitelů přesných maket
skutečných lodí, bude k vidění v muzeu v rámci mistrovství České republiky.
13. května 2015 / od 17 hodin / Vstup zdarma

NÁSTROJE NEADERTÁLSKÝCH LOVCŮ

Stejnojmennou výstavu aktuálně prezentující mimořádně významný objev kamenných nástrojů
neandertálských lovců a sběračů doplní přednáška archeologa Mgr. Petra Čecháka.
19. května 2015 / od 17 hodin / Vstup zdarma / Sraz na hrázi rybníka Plachta

NOČNÍ PŘÍRODA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY NA PLACHTĚ

Botanicko-zoologická exkurze. Pracovníci přírodovědeckého oddělení muzea Vás provedou
po známé chráněné lokalitě. Akce je pořádána v rámci Mezinárodního dne muzeí.
29. května 2015 / od 10 hodin / Vstup zdarma

HRANICE SVĚTLA, HRANICE RÁJE

Přednáška špičkového českého fotografa, umělce a pedagoga Jana Pohribného, věnujícího
se zejména krajinářské fotografii a land-artu, se uskuteční v rámci Nábřeží umělců.

PRO DĚTI
15. května 2015 / od 9 do 17 hodin

DEN RODINY

Oslavte Den rodiny ve výstavách Na vlnách pod plachtami a Ochechule, ďasové a další bájní
tvorové moří. V jedinečném programu si budete moci vyzkoušet, jak se například obsluhovalo
lodní dělo. Přijďte a nechte se překvapit. Rodinné vstupné je pro tento den sníženo na 70 Kč.
17. května 2015 / od 9 a od 13 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE

PODMOŘSKÝ SVĚT KAPITÁNA NEMA

Vytvořte ochechule, ďasy a další bájné tvory moří inspirované návštěvou stejnojmenné výstavy.
Z netradičního materiálu (PET lahví) si také můžete vyrobit ponorku slavného kapitána Nema.
Vydejte se na poučnou výpravu tajemnými hlubinami oceánů. Doporučujeme dětem od 6 let.
Vstup: děti 80 Kč, doprovod 30 Kč. Objednávky: objednavky@muzeumhk.cz, tel.: 495 512 391.
23. května 2015 / od 9 hodin / POŘÁDÁ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

KONEC ZLÉHO SNU

Dokážeme složit příběh z prostředí a předmětů, které malíř namaloval? Zamícháme barevnou
paletou... Svět je plný barev, které v nás vyvolávají různé představy a pocity. Jaké barvy známe?
Pro rodiče a děti (4–6 let s doprovodem a 6–12 let bez doprovodu). Program trvá 120 minut.
Vstup: děti 40 Kč, doprovod 40 Kč. Registrace: m.harvilkova@seznam.cz, tel. 727 806 971.

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 i jednotlivce.
• PROCHÁZKA DĚJINAMI – STŘEDOVĚK I. a II. – dopr. program expozice
• NA VLNÁCH POD PLACHTAMI – doprovodný program k výstavě
• DENÁROVÁ MĚNA V ČESKÝCH ZEMÍCH – doprovodný program k výstavě
• OCHECHULE A ĎASOVÉ a další bájní tvorové moří – doprovodný program
• CENTREM MĚSTA – koment. prohlídka historických budov Hradce Králové
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, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí 9.00–17.00 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 9.00–17.00 hodin.
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

