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LÉTO NA VLNÁCH POD PLACHTAMI
Život na moři, stavba plachetních lodí, inspirativní plavby našich krajanů v 16. – 18. století,
ďasové, ochechule, bájní tvorové a výprava pod hladinu moře Vás během letních měsíců
čekají ve výstavách Muzea východních Čech v Hradci Králové.

VÝSTAVY
od 3. července do 15. listopadu 2015

POD HLADINOU MOŘE

Množství rozličných mořských živočichů v tvorbě a stylizaci mladých studentů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově napříč uměleckými obory spatříte v lapidáriu muzea. Dominovat budou práce uměleckých zámečníků a kovářů, ale svá díla představí
také šperkaři nebo rytci kovů.
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 i astrologických map plné záhadných mořských monster, budou
postupně měněny např. za variace kreseb na téma Cosmographia S. Münstera z roku 1550.
do 6. září 2015

SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI – KVĚTEN 1945 VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Události květnových dnů roku 1945 ve fotografiích přímých účastníků doplněné filmovými
dokumenty, ukázkami vojenské výzbroje a výstroje, a kolekcí modelů bojové techniky,
ve výstavě připomínající 70. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa.
od 7. července do 2. srpna 2015 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

OTAKAR KUBÍN, POHLED NA MĚSTO – HRAD PORQUEROLLES
Otakar Kubín nebo také Othon Coubine, 1883–1969, avantgardní malíř, který před první
světovou válkou proslul svými plátny plnými úzkosti a barevných kontrastů, dosáhl později
velkolepých prodejních úspěchů ve Francii obrazy zcela odlišnými – krásnými barevně uměřenými krajinami a portréty.

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.
Atmosféru doby a tragédii bitvy u Hradce Králové dramaticky přibližují krátké hrané filmy.

od 2. do 4. července 2015 / Pořádá Garda města Hradce Králové

149. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ

Slavnostní zahájení vzpomínkových akcí na Masarykově náměstí v Hradci Králové,
pochod historických jednotek bojištěm, dobytí Chlumu pruskou gardou 1866,
zádušní mše, pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt u Baterie mrtvých, možnost navštívit Muzeum války 1866 na Chlumu včetně vyhlídkové věže a závěrečná
bitevní scéna „Sasové u Hradce 1866“ na motivy skutečných historických událostí.
Podrobný program: www.koniggratz1866.cz/aktualni-program

od 1. července do 31. srpna 2015 / vždy od 10.30 a od 15.30 hodin v úterý, středu, čtvrtek a pátek

PROCHÁZKY MUZEEM

Pravidelné komentované prohlídky výjimečné monumentální budovy muzea vystavěné v letech
1909–1912 podle do detailů rozpracovaného návrhu architekta Jana Kotěry pro prezentaci
stále se rozšiřující sbírky tehdejšího Městského muzea. Poznejte architekturu a historii jediné
národní kulturní památky v Hradci Králové. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
15. července 2015 / od 17.00 hodin

OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

V komentované prohlídce stejnojmenné výstavy Vás kurátor Mgr. Josef Hotový seznámí se vznikem legend o bájných tvorech, kteří údajně ztrpčovali život námořníkům, ale také se podělí
o mnohé zajímavosti ze života mořských živočichů. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč
21. srpna 2015 / od 19.30 a od 22.00 hodin / HOSPITAL KUKS

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
Večerní vycházka po hospitalu Kuks a blízkém okolí spojená s ukázkou detekce netopýřích
echolokačních signálů a odchytem netopýrů do nárazové sítě. Dozvíte se, kde netopýři žijí,
čím se živí a mnoho dalšího. Akce se uskuteční za každého počasí. V případě nepříznivého
počasí: přednáška s promítáním obrázků. Program od 19.30 hodin zejména pro rodiče s dětmi
(zkrácený), od 22.00 hodin spíše pro dospělé. Akce je pořádána Hospitalem Kuks a Muzeem
východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů.

NOVÁ PUBLIKACE
Vydáno v rámci řady Fontes musei Reginaehradecensis / www.muzeumhk.cz/clanky-radikovice.html

STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ

Katalog nálezového souboru především českých brakteátových a denárových mincí Přemysla
Otakara II. a Václava II. Depot kromě mincí obsahuje i slitkový kov, který byl v dané době rovněž
používán jako platidlo. Nález z Radíkovic představuje cenný soubor, jenž přispívá k našemu
poznání složité problematiky oběživa v období před zahájením ražby pražského groše (1300).

PRO DĚTI
8. a 15. července 2015 / od 8 hodin / sraz v muzeu

ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ

Vycházky za přírodou, která je kolem nás, ale většinou ji přehlížíme. Exkurze do královéhradeckých parků, zejména za jejich zvířecími obyvateli v doprovodu Mgr. Josefa Hotového. Letní
náladu, vhodný oděv a svačinu s sebou. V případě nepříznivého počasí bude připraven náhradní
program v Muzeu východních Čech. Jednotné vstupné 30 Kč.

STEZKY PO MUZEU

Vydejte se s námi po stezce celou budovou hradeckého muzea, která Vám
přinese spoustu nových informací nejen o architektuře a historii.
STEZKA MUZEJNÍHO BADATELE – pro děti a mládež
LVÍ STEZKA MUZEEM ANEB HLEDEJ LVÍČKY V BUDOVĚ MUZEA
– pro předškoláky

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
• OCHECHULE A ĎASOVÉ a další bájní tvorové moří – doprovodný program
• SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI – doprovodný program k výstavě
• 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
Letní provoz společenskovědní knihovny: v pondělí a ve středu 9.00–12.00 a 13.00–17.00 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.

