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SOUTĚŽ
Chcete se stát VIP návštěvníkem Muzea východních Čech? Zúčastněte se naší soutěže.
Na titulní straně našeho programového bulletinu VITRÍNA je zveřejněn detail určitého místa naší muzejní
budovy. Určete, na kterém místě interiéru či exteriéru se nachází. Odpovědi zašlete na adresu muzea
nebo na e-mail: info@muzeumhk.cz, případně je můžete odevzdat v recepci muzea. Nezapomeňte
uvést svou adresu a telefonní číslo. Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2009.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho našeho VIP návštěvníka, který obdrží volnou vstupenku
do muzea i na všechny akce, které bude muzeum pořádat po dobu jednoho roku.
Detail značky výrobce keramických dlažeb RAKO z měsíce října je umístěn na dvou místech v budově
muzea. Jeden se nachází na podestě před fontánkou ve vstupním vestibulu a druhý jste mohli najít na
odpočívadle mezi prvním a druhým patrem.
VIP vstupenku platnou od 1. prosince 2009 do 30. listopadu 2010 posíláme paní Kateřině Horáčkové
z Hradce Králové. Gratulujeme!

EXPOZICE
V Ý S T AV Y
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM
Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti
Hradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá
dramatická období a zvraty.
V expozici jsou představeny nejstarší dějiny královského města
od pravěku až do poloviny 18. století. Jedním z hlavních unikátů
je nový model podoby města před rokem 1420.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války
Osudový zlom ve vývoji významného středověkého města nastal v polovině 18. století, kdy byl Hradec
Králové postupně přestavěn ve vojenskou pevnost. Druhým přelomovým okamžikem se stala porážka
Rakušanů v bitvě na Chlumu v červenci 1866, která otevřela cestu nejen ke zrušení a postupnému bourání pevnosti, ale i pozdějšímu unikátnímu rozvoji města v moderní urbanistický celek meziválečného
období. Expozici dominují dva modely města Hradce Králové, v prvním případě model od Františka
Žaloudka z let 1908-1916 zachycující podobu vojenské pevnosti v roce 1865, ve druhém model města
z roku 2000, který dokumentuje zejména období tzv. Salonu republiky

V Ý S T AV Y
do 31. ledna 2010

SECESE
Secese, označovaná také jako Jugendstil, Art Nouveau,
Modern Styl, je posledním z univerzálních mezinárodních
výtvarných slohů, který na konci 19. a začátku 20. století
výrazně ovlivnil módu i životní styl. Vtiskl charakteristické
rysy architektuře, výtvarnému a především užitému umění
i literatuře. V této době bylo vytvořeno nespočetně děl
s vysokou uměleckou hodnotou, ale i předmětů denní
potřeby.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové na výstavě
„Secese“ představuje veřejnosti významný soubor exponátů z této doby. Jeho základ tvoří předměty získané na
přelomu 19. a 20. století „Průmyslovým muzeem v Hradci Králové“, který je průběžně doplňován
až do současné doby. V prostoru lapidária je vystaveno sklo, porcelán a keramika, šperky, práce
z kovů i ukázky módy a nábytku.

do 26. září 2010

ZVONAŘSTVÍ
Kampanologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové
Výstava prezentuje kampanologickou sbírku královéhradeckého
muzea, která obsahuje přes jedenáct set kusů sbírkových předmětů dokumentujících regionální zvonařství od 15. do počátku
20. století. Převážně se jedná o sádrové kopie zvonů a jejich
částí, které byly rekvírovány v průběhu 1. světové války na území
východních Čech. Tím, že originály zvonů již neexistují, má dnes
sbírka nenahraditelnou historickou hodnotu.
Doprovodná část výstavy přibližuje návštěvníkům audiovizuálními
prostředky zvonařství pravděpodobně jako nejnáročnější řemeslo
středověku, které se v téměř nezměněné technologické podobě
dochovalo až dodnes.

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 462, 495 512 391-92, 495 512 899, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
ODBORNÁ ODDĚLENÍ
Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 514 624, 495 514 631, 495 518 473, fax: 495 514 843
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a slevy 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.
Knihovna je pro badatele otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin,
on-line katalog na www.muzeumhk.cz/knihovna.

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 p. Všestary
tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
Muzeum je od 1. listopadu 2008 do konce roku 2009 z technických důvodů uzavřeno.
Vyhlídková věž zůstává v provozu od 1. dubna do 31. října denně mimo pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Vstupné: dospělí 15 Kč, děti a slevy 5 Kč.

do 10. ledna 2010

TŘPYT VÁNOČNÍCH OZDOB
Nahlédněte s námi do historie vánočních ozdob. V českých zemích
se začaly vyrábět skleněné vánoční ozdoby na počátku 20. století.
Ozdoby z dutých perlí vznikaly nejprve jako vedlejší produkt při
výrobě bižuterie na Jablonecku, později v Podkrkonoší a na Moravě.
Vedle skleněných ozdob se vyráběly i ozdoby z jiných materiálů
například z vaty, papíru, kovu a skleněného vlákna. Český trh ovládly
domácí výrobky ve 30. letech 20. století. Tradiční výroba vánočních
ozdob v Čechách a na Moravě pokračuje i v současnosti. Při výrobě
se používá tradičních postupů. Jedná se výhradně o ruční práci.
Kolekci ozdob a stojánků doplňují vánoční pohlednice.

NOVÉ VÝSTAVY
od 4. prosince 2009 do 17. ledna 2010

DO ANTARKTIDY CESTOU I NECESTOU
aneb Ptákařův průvodce po Antarktidě
Výstava fotografií Václava Pavla, vědeckého pracovníka
Ornitologické laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci
a ředitele Městského muzea v Novém Městě nad Metují. Svou
odbornou práci směřuje zejména na ornitologický výzkum
v horských a polárních oblastech. Za svoji vědeckou kariéru
zorganizoval a zúčastnil se šesti expedic do severních arktických oblastí Skandinávie a Ruska. V uplynulých dvou letech
se zúčastnil jako ornitolog dvou českých vědeckých expedic
do Antarktidy, na českou základnu G. F. Mendela na ostrově
Jamese Rosse ve Weddelově moři. Během těchto expedic
vznikly, díky kvalitnímu fotografickému vybavení a možnosti navštívit kromě české základny i velice
atraktivní prostředí subantarktických ostrovů a Antarktického poloostrova, unikátní série fotografií
živé i neživé přírody Antarktidy a života českých vědců na tomto nehostinném světadíle.

od 11. prosince 2009 do 14. února 2010

CHVÁLA ČESKÉ BIBLIOFILIE
Výstava vznikla u příležitosti 101. výročí vzniku Spolku českých
bibliofilů. Více než 300 výtisků seznámí návštěvníky s historií cesty
ke kráse české bibliofilské knize.
Jedná se o vůbec první výstavu krásných tisků v Hradci Králové.

PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE
čtvrtek 3. prosince od 17 hodin

vernisáž výstavy fotografií Václava Pavla

DO ANTARKTIDY CESTOU I NECESTOU
aneb Ptákařův průvodce po Antarktidě
Součástí vernisáže bude promítání fotografií s komentářem. Vstup volný.

CHVÁLA ČESKÉ BIBLIOFILIE
Souborem více než 300 knih chce výstava nazvaná Chvála české
bibliofilie seznámit návštěvníky s historií cesty ke krásné české
bibliofilské knize, která začíná na konci 19. století a díky autorům
jako byl Arnošt Procházka v knihách Moderní revue a v edici Knihy
dobrých autorů vydávaných Kamilou Neumannovou, výtvarníkům
Z. Braunerové, V. Preissigovi, F. Kyselovi, V. H. Brunnerovi, A. Kašparovi
i typografům K. Dyrynkovi, M. Kalábovi se dostává na úroveň světové
knižní kultury. Pokračuje tvůrci skutečně moderní české bibliofilie
do současných dnů jmény ilustrátorů a malířů J. Váchala, F. Koblihy,
J. Konůpka, J. Čapka, K. Teigeho, Toyen, F. Muziky, J. Šímy, K. Svolinského, C. Boudy, J. Andrleho a mnoha a mnoha dalších, kteří kladou
důraz na výtvarný doprovod bibliofilií. Výstavou je vzpomenuto také
101. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů, který navzdory těžkostem materiálním, později i politickým a společenským, trvá do
dnešních dnů. Výsledek úsilí SČB dokládá nejeden titul představený
výstavou. Není opomenut nemalý podíl soukromých tisků a tiskařů
východních Čech. Je vhodné podotknout, že je první výstavou krásných tisků v Hradci Králové. Výstavu doplňují umělecké knižní vazby
předních tvůrců oboru, malý soubor exlibris a grafiky.

LATÉNSKÁ POHŘEBIŠTĚ V HORNÍM POLABÍ
Kniha Tomáše Mangela přináší nový pohled na některé již dříve publikované hrobové celky.
Zpřístupňuje dosud nezveřejněné informace a archeologický materiál pocházející např. z pohřebišť v Holohlavech, Hořenicích, Předměřicích n. L. či Svobodných Dvorů. Současně si klade za cíl
komplexní hodnocení fenoménu plochých pohřebišť doby laténské rozšířených v regionu horního toku
Labe a Metuje, tj. na území přibližně vymezeném spojnicemi obcí Hořice – Náchod – Opatovice n. L.
– Hořenice. Hodnoceno tak bylo celkem padesát osm nálezových celků z patnácti lokalit. Kromě
publikování archeologických nálezů, které jsou ve své většině deponovány v Muzeu východních Čech,
hledá autor odpovědi na otázky chronologického vývoje a prostorových vztahů v rámci sledované
oblasti či nadregionálních vazeb horního Polabí s ostatními částmi tehdejší Evropy.

NAUČNÁ STEZKA „CENTRÁLNÍ BOJIŠTĚ CHLUM“
Dne 8.11. 2009 byla dokončena výměna původních, dnes již málo
čitelných tabulí naučné stezky na Chlumu. Tyto tabule byly instalovány
v roce 1999 s názvem „Centrální bojiště Chlum“ v okolí Památníku
bitvy 1866 na Chlumu, a to v místech největších bojů, jako například u Baterie mrtvých, Pruského hřbitova, Osária, Úvozu mrtvých
a v obcích Chlum, Lípa a Rozběřice.
Nové, rozšířené texty jsou rovněž v německém a anglickém jazyce.
Je na nich využita barevná grafická úprava s použitím obrazové
dokumentace týkající se vždy daného místa zastávky. Jejich úprava
je již standardizována se všemi ostatními naučnými stezkami na
bojištích z války 1866.
Stezku tvoří okruh, jehož začátek a konec je u Válečného muzea
1866 na Chlumu (původní název Památníku války 1866 na Chlumu).
Nejvzdálenějším místem naučné stezky od muzea (cca 2 km) je obec
Rozběřice, kde se nachází monumentální figurální pomník věnovaný
pěšímu pluku č. 4 Hoch-und Deutschmeister. Stezka je osazena
informačními tabulemi, kterých je na trase celkem dvacet. Návštěvník se může velmi dobře orientovat podle navigace na jednotlivých
zastávkách, které jsou doplněny schematickou mapou.
Stezka je určena pro pěší turistiku, většina je rovněž přístupna i pro cyklisty. Její délka je 10 km a pěší
ji absolvují za cca 3 hodiny, cyklisté zhruba za polovinu tohoto času. Absolvování této trasy je z větší
části možné i v zimním období.
Stezka mohla být vybudována díky finanční podpoře Magistrátu města Hradce Králové.

Krásné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v roce 2010
přejí všem návštěvníkům
zaměstnanci Muzea východních Čech v Hradci Králové.

