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v Hradci Králové

INSPIRACE Z POHLEDNICE | Výtvarný nápadník

Z Hradce Králové k nám v dnešní inspiraci míří rozmanité tvůrčí pokusy, 
společně totiž nahlédneme do Výtvarného nápadníku. K vybranému ná-
padu stačí přidat jen vlastní představivost a  neobyčejné tvoření začíná. 
Tak schválně! Už jste někdy vyzkoušeli malování, kdy místo v ruce držíte 
štětec v ústech? Ne? Tak to je nejvyšší čas se právě do tohoto výtvarného 
experimentu pustit.

A  pokud byste měli chuť na nějakou jinou inspiraci, žádný strach. Na 
webových stránkách Galerie moderního umění v  Hradci Králové si jistě 
vybere každý.

Ahoj Heleno a Patricie, 

posílám Vám srdečné 

pozdravy z rozpálené letní 

Olomouce! S dětmi bychom 

se rádi vrhli do osvěžujících 

vod Vašeho internetového 

tvoření. Máte pro nás nějaký 

obzvláště šťavnatý kousek, 

který musíme ochutnat? 

Mějte se krásně –

Hanka
Milá Hanko,máváme z Velkého náměstí v Hradci Králové a máme radost, 

že se chystáte tvořit podle našeho nápadníku, který nabízí spoustu výtvarných možností. Když se budete chtít pořádně protáhnout, doporučujeme aktivity s názvem Tělo místo tužky, které se skrývají pod čísly 7, 8 a 9. Tak vzhůru do toho!
Hezké léto přeje Helena a PatricieKrálovské věnné město

Velké náměstí
Nová synagoga
Salon republiky
Josef Gočár
klavíry Petrof
chráněné území Orlice

Polabská nížina
hvězdárna 
a planetárium
Obří akvárium
festival Rock 
for People

Hradec Králové v kostce
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Webové stránky Galerie moderního umění 
v Hradci Králové jsou přímo nabité inspirací 

k výtvarné tvorbě! Dnešní výlet online světem 
si tam jistě užije každý jedinec s kreativní duší 

a alespoň trochu šikovnýma rukama.

Pokud máte rádi krásné knihy 
tak jako já, mám pro vás další 
tip, protože kolegyně v Hradci 

Králové vydaly vtipnou a chytrou 
publikaci s názvem Galerie 

moderního (č)umění.

Cyklus Výtvarný nápadník najdete na webových  
stránkách www.galeriehk.cz v záložce Edukace/ON-LINE 
nášup. Zmíněná lekce Tradiční netradičně se ukrývá  
pod číslem 12.


