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VÝSTAVY
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 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.
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.
od 2. června do 5. července 2015 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

STANISLAV PODHRÁZSKÝ, DVĚ DÍVKY, 1956
Malíř, sochař a restaurátor Stanislav Podhrázský, který na svých plátnech dokázal vždy namíchat
podmanivou směs emocí a představ, fantaskního a reálného, snového i banálního, sentimentálního a expresivního. Setkání u obrazu proběhne 2. června 2015 od 17 hodin.

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. června 2015 je denně mimo pondělí vždy od 9 do 17 hodin otevřena také rozhledna.

4. a 18. června 2015 / od 10 hodin / KLUB SENIORŮ / Přednáší PhDr. Jaroslava Pospíšilová

SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI

Navštivte v muzeu 4. června komentovanou prohlídku výstavy a 18. června v sále Stujní a vědecké
knihovny HK přednášku o protinacistickém odboji v regionu a činnosti paravýsadku Barium.
10. června 2015 / od 17 hodin / Přednáší Mgr. et Mgr. Klára Zářecká PhD. a PhDr. Markéta Pražáková

JOSEF GOČÁR, KUBISTICKÝ INTERIÉR A HRADEC KRÁLOVÉ

Architektovy známé a méně známé královéhradecké realizace a plány, jeho osobnost a tvorba
v kontextu doby a nově zrestaurovaná šatní skříň podle návrhu z let 1912-1914. Vstup zdarma
14. června 2015 / od 18 hodin

AKORDEON ORCHESTR POD VEDENÍM PANA JIŘÍHO KLIMENTA

Jarní koncert v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové. S orchestrem
vystoupí stálé sólistky na housle, flétnu a zpěv. Vstup: 70 Kč.
21. června 2015 /od 20 hodin / Open Air Program / 90 minut bez přestávky / Vstup 100 Kč

ANTIGONA (SOFOKLÉS) – DIVADLO NA CUCKY

Antická tragédie v ryze současném zpracování. Skončila válka a buduje se nová společnost.
Začíná souboj o lidskou důstojnost, rozbíhá se rozprava o člověku. Pořádá kontrapunkt z. s.
23. června 2015 /od 14 hodin / Přednáší RNDr. Věra Samková, Ph.D. a Bc. Tereza Tejklová

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE NA KOPEC SV. JANA

Druhově bohatá travinobylinná společenstva, dubohabrové lesy, typické a běžnější druhy
rostlin a hub, ale i některé vzácnější. Sraz: Hradec Králové, Zámeček, u hřbitova. Vstup zdarma.

PRO DĚTI
3. června 2015 / od 9 a od 9.45 hodin / MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ / Loutkové představení

A ZASE KAŠPÁREK

Pro všechny milovníky pohádek uvedeme loutkové představení členů loutkářského kroužku při
školní družině Sluníčko ZŠ Štefcova. Délka 20 minut. Vstup: 10 Kč, pedag. doprovod zdarma.
7. června 2015 / od 9 a od 13 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE / Doporučujeme dětem od 6 let

MOŘE POD HVĚZDAMI

Vyplujme na plavbu výstavami, které nás dovedou do exotických zemí. Potkáme mořské příšery,
nakoupíme cizokrajné zboží a zážitky pak přeneseme na plátno pomocí vosku a barev. Vstup:
děti 80 Kč, doprovod 30 Kč. Objednávky: objednavky@muzeumhk.cz, tel.: 495 512 391.
20. června 2015 / od 9 hodin / Pořádá GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ / Délka 120 minut

POSLOUCHEJ...

Pokusíme se rozmanitými výtvarnými postupy zachytit myšlenky, které nám dávají možnost
přemýšlet, pozorovat, vnímat se navzájem... Pro rodiče a děti 6–12 let (4–6 let s doprovodem).
Vstup: děti 40 Kč, doprovod 40 Kč. Registrace: m.harvilkova@seznam.cz, tel. 727 806 971.
20. června 2015 / od 14 hodin / MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU / Vstup: děti zdarma, dospělí 50 Kč

VOJÁKEM A MARKYTÁNKOU CÍSAŘSKÉHO VOJSKA
Dětské odpoledne plné netradičních zážitků. Jak těžká je skutečná historická puška? Střelba
z historické pušky, vojenský výcvik, příprava obvazů, ošetřování ran, návštěva muzea a sladká
odměna pro zúčastněné na závěr. Spoluorganizátorem akce je T. J. Sokol Chlum.
30. června 2015 / od 9 do 17 hodin / Vstup: děti s vysvědčením zdarma, dospělí 50 Kč

S VYSVĚDČENÍM DO MUZEA

Školáci a školačky, přineste své vysvědčení a budete mít vstup do muzea zdarma! Navíc zažijete
zábavný a hravý den nejen ve výstavách NA VLNÁCH POD PLACHTAMI a OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ. Připravili jsme pro vás množství her na námořní a pirátské
motivy ve spolupráci s dobrovolníky ze Španělska a Itálie.

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. červen – 31. srpen: denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

