
ODBORNÁ EXKURZE PRO STUDENTY KATEDRY 

VÝTVARNÉ VÝCHOVY PDF MU DO HRADCE KRÁLOVÉ 
 

čtvrtek 21. listopadu 2013 od 10.30 do 16.30 h, vstupné celkem 90 Kč 
 

doprava individuálně, např. vlakem EC 378 Slovenská strela z brněnského hlavního nádraží 
v 7.39 h, příjezd na hl. n. Pardubice v 9.17 h – odjezd navazujícího vlaku Sp 1842 v 9.35 h, příjezd 
na hl. n. Hradec Králové v 9.55 h – od budovy hl. n. Hradec Králové k muzeu cca 15 minut chůze 
 

sraz v 10.30 h před vstupem do Muzea východních Čech 
 
Program: 
 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465   (1. fotografie) 
začátek 10.30 h (odchod cca 12.00 h), vstupné 30 Kč 
– komentovaná prohlídka krátkodobé výstavy Kotěra. Po stopách moderny... i budovy muzea 
navržené architektem Janem Kotěrou, včetně výhledu ze střechy (PhDr. Markéta Pražáková, 
historička umění a kurátorka sbírek) 
– dle zájmu možnost individuální návštěvy dalších výstav v muzeu: Vše za 100 let, Cesta dívek 
za vzděláním, Via Benedictina ad. (zahrnuto v zaplacených 30 Kč) 
 

12.00–13.00 h volno s individuálním programem: oběd + přechod ke galerii 
 

Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměsti 139–140   (2. a 3. fotografie) 

začátek 13.00 h (odchod cca 14.30 h), vstupné zdarma 
– prohlídka stálé expozice České výtvarné umění 20. století a krátkodobé výstavy České 
výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, 
– představení edukačních aktivit galerie s tvůrčí etudou (Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, edukátorka 
galerie a zároveň odborná asistentka na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity 
Hradec Králové) 
 

14.30–15.15 h volno s individuálním programem: občerstvení + přechod k divadlu 
 

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, Hradební 632 
začátek 15.15 h (odchod cca 16.30 h), vstupné 60 Kč 
– komentovaná prohlídka jedinečného kreativního prostoru Labyrint Divadla Drak a výklad 
o programech pro školní skupiny (p. Ducháčková, průvodkyně) 
 

Kdo se zúčastníte, přihlaste se do středy 20. listopadu 2013 do 18.00 h na e-mailovou adresu 
alicestuchlikova@mail.muni.cz.                                                                      dr. Alice Stuchlíková 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


