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VÝSTAVY
od 18. září 2015 do 31. ledna 2016

HURÁ DO ŠKOLY! VÝSTAVA O PRVŇÁČCÍCH A (NEJEN) PRO PRVŇÁČKY

Výstava historie předškolního a školního vzdělávání, a to zejména na území RakouskaUherska a Československé republiky. V roce 2013 ji připravilo Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze a představilo zde poprvé rozsáhlou kolekci českých
a zahraničních slabikářů, didaktických obrazů a pomůcek určených k výuce čtení, psaní, prvotního počítání a krasopisu. Výstava je také doplněna školním mobiliářem, učebními pomůckami
a školními obrazy ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové.
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

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. Dominují práce uměleckých zámečníků a kovářů, ale svá díla na téma mořských hlubin představí také šperkaři nebo rytci kovů a drahých kamenů.
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, jsou
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 9. září do 4. října 2015 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

KAREL ČERNÝ, MILENCI
Měsíčná noc s milenci je čistý obraz touhy. Nutkavé touhy uniknout z ubíjející reality všednodenního života. Je to sen nadaného malíře Karla Černého, jehož osud byl temný jako modročerná
barva, kterou si sám míchal, aby dosáhl hloubky, textury i hedvábného lesku.

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.

AKCE
9. září 2015 / od 17.00 hodin

JULES VERNE A BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

V netradiční komentované prohlídce výstavy Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří se
mimo jiné dozvíte, co je realita a co fikce v dílech Julese Verna z pohledu zoologa a kurátora
výstavy Mgr. Josefa Hotového. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
10. září 2015 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ

NÁVŠTĚVA RESTAURÁTORSKÝCH DÍLEN

Návštěva restaurátorských dílen muzea v Gayerových kasárnách a seznámí se s prací odborných pracovníků – restaurátorů, zejména pak s restaurováním archeologických nálezů.
11. září 2015 / od 15.00 do 20.00 hodin

VĚŽE A VĚŽIČKY HRADCE KRÁLOVÉ

Nahlédněte do prostoru kupole a přilehlé střechy Muzea východních Čech v Hradci Králové
s výhledem na severozápadní část města v rámci Dne evropského dědictví, kdy se každoročně
veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších a obvykle zčásti nebo zcela nepřístupných památek.
Vstup je na vlastní nebezpečí a není vhodný pro imobilní občany.
15. září 2015 / od 14.00 hodin / Akce je podpořena z prostředků Královéhradeckého kraje / Vstup zdarma

EXKURZE DO ŠIMKOVÝCH SADŮ NEJEN ZA HOUBAMI

Inspirativní mykologicko-botanická exkurze do Šimkových sadů. O houbách, stromech a rostlinách s RNDr. V. Samkovou, Ph.D. a Bc. T. Tejklovou. Sraz u vstupu ze Šimkovy ulice u rotundy.
24. září 2015 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ / STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

PŘEDNÁŠKA RESTAUROVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

S konzervací předmětů z významného archeologického nálezu hrobu šamana lužické kultury
v lokalitě Michnovka Vás seznámí restaurátorka Muzea východních Čech Marcela Raková.
25. září 2015 / od 18.00, od 20.00 a od 22.00 hodin

NOC VĚDCŮ ANEB NOČNÍ ŽIVOT ZVÍŘAT VE MĚSTĚ

Mnozí živočichové jsou aktivní převážně nebo výhradně od soumraku do svítání. Seznamte
s nimi a také s metodami studia života nočních živočichů v přednášce a exkurzi do okolí muzea.

PRO DĚTI
19. září 2015 / od 9.00 hodin / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

PŘÍBĚHY TISÍCE A JEDNÉ NOCI

Pojďme se na chvíli stát věštci, nahlédnout pomocí kresby a barev do tajemné budoucnosti
a vytvořit příběhy zamilovaného páru na obraze. Setkání s výtvarným dílem spojené s výtvarnou
dílnou. Pro rodiče a děti 6–12 let (4–6 let s doprovodem). Program trvá 120 minut. Registrace:
edukace@galerie.cz, tel.: 727 806 971 (Aneta Patková). Vstup: děti 40 Kč, doprovod 40 Kč.
27. září 2015 / od 9.00 a od 13.00 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE

HURÁ DO ŠKOLY!

Navštivte s námi v interaktivním programu stejnojmenné výstavy školu dvou staletí. Zjistíte
např., jak se psalo na břidlicovou tabulku, kdy a proč učitelé používali rákosku, jakou abecedu
a slabikář měl ve škole Váš pradědeček, s jakou aktovkou chodili prvňáčci v minulosti do školy.
Doporučujeme dětem od 6 let. Objednávky: objednavky@muzeumhk.cz, tel.: 495 512 391.
Vstup: děti 60 Kč, doprovod 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
– nejen pro předškoláky s rodiči a prarodiči

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, 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
Společenskovědní knihovna je pro badatele otevřena: pondělí a středa 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: v září otevřena v sobotu a neděli 9.00–17.00 hodin
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

