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I N F O R M A È N Í A P R O G R A M OV Ý B U L L E T I N

B U D OVA M U Z E A S L AV Í 1 0 0 L E T
MUZEUM ZA VLÁDY HÁKOVÉHO KØÍŽE (1939 – 1945)
Okupace ÈSR a období protektorátu poznamenalo i èinnost muzea. Z knihovny musely být odstranìny
ideovì závadné knihy. Uzavøeno bylo i tzv. legionáøské oddìlení s památkami na I. ès. odboj z let 1914
–1918, jeho sbírky zabaveny a odvezeny do Mnichova. Výstavní program se daøilo až na nìkolik
výjimek (napø. Nìmecko v kroji) zamìøit na kulturu a historii národní. Do øíjna roku 1942 se výstavy
konaly v novì otevøeném Kulturním domì (mìstské knihovnì) v Tomkovì ulici nebo èítárnì muzea (ve
výstavním sále byla obrazárna). Prùmyslové a mìstské historické muzeum bylo slouèeno v Mìstské
muzeum Hradec Králové. Hákové køíže a zdvižené pravice se mu však nevyhnuly. V pøednáškovém sále
se odehrávaly rùzné slavnostní akce a shromáždìní poøádané místními i okupaèními orgány jak civilními,
tak vojenskými. Po vyhlášení totální války (srpen 1944) bylo muzeum až na èítárnu pro veøejnost
uzavøeno. Jeho prostory se zaplnily lavicemi a nábytkem ze škol, které musely být dány k dispozici
nìmecké armádì. Naštìstí ke znièení expozic a sbírkových pøedmìtù zde uložených nedošlo
a muzeum se mohlo po osvobození znovu otevøít veøejnosti.
PhDr. Jaroslava Pospíšilová

N OV É V Ý S TAV Y
od 21. èervna do 24. listopadu, vernisáž výstavy probìhne 20. èervna od 17 hodin

CESTA DÍVEK ZA VZDÌLÁNÍM
Historie a zajímavosti z dívèího školství od konce šedesátých let 19. století a první poloviny 20.
století v Hradci Králové a okolí. Výstava pøipomene mimo jiné 100. výroèí založení Mìstské vyšší
školy pro ženská povolání hospodáøská v Hradci Králové. Tato dívèí odborná škola velkou mìrou
pøispìla k rozvoji dívèího vzdìlávání jedineènou nabídkou oborù, které svým studentkám po celou
dobu existence nabízela. Pøi škole fungovala odborná škola pro uèednice odìvních živností a byly
zde pravidelnì poøádány ženské kurzy.
Výstava pøedstaví také další vzdìlávací instituce, které nabízely dívkám možnost studia:
stìžerskou hospodyòskou školu, hradecké dívèí lyceum - reálné gymnázium, obchodní akademii,
uèitelský ústav, ošetøovatelskou školu, kuchaøskou školu A. Kejøové na Pouchovì atd.

V Ý S TAV Y
do 2. èervna 2013

PØIJÏTE PØED 100 LETY
Výstava pøedstavuje návštìvníkùm poèátky muzea, založeného v roce 1880 a podobu prvních
stálých výstav. Dobové fotografie pøibližují výstavbu monumentální muzejní budovy, navrženou
architektem Janem Kotìrou, která vyrùstala na labském nábøeží v letech 1909 až 1912. Pomyslnou
branou lze vstoupit do roku 1913 a sledovat, jak se novostavba v následujících letech postupnì
zaplòovala expozicemi prùmyslového a historického muzea, jaké zde byly exponáty a výstavy.
PRODLOUŽENO PRO VELKÝ ZÁJEM do 23. èervna

PRAVÌK JE KÙÙL, KDYŽ O NÌM VÍTE VÍC
Dvacet let od poslední souborné výstavy o východoèeském pravìku mají návštìvníci opìt
možnost zhlédnout reprezentativní výbìr z nepøeberného bohatství archeologických nálezù
ukrytých v muzejních depozitáøích.
do 30. èervna 2013

RIŽSKÁ SECESNÍ ARCHITEKTURA
Historické centrum Rigy bylo v roce 1997 se svou nejlepší sbírkou secesních budov v Evropì
zaøazeno na seznam Svìtového dìdictví UNESCO. Seznam odkazuje na kvalitu a kvantitu rižské
secesní architektury, která nemá nikde ve svìtì obdoby. Bìhem jediného desetiletí bylo postaveno
kolem 800 secesních budov.
do 1. záøí 2013

DIVADLO ÈESKÝCH POTULNÝCH LOUTKÁØÙ
Výstava prezentuje prostøednictvím autentických pøedmìtù ze sbírky
Moravského zemského muzea v Brnì historickou formu èeského marionetového
divadla, pøipomíná výtvarnou podobu a technologii tehdy nejbìžnìji používaných
loutek a dekorací, naznaèuje spoleèenské postavení a funkci tohoto divadla. Pøedstavuje vybrané
produkty z dílen nejvýznamnìjších øezbáøských mistrù 19. a poèátku 20. století, seznamuje
návštìvníky s druhy loutek, typologií postav a øezbáøským rukopisem pøedních tvùrcù.

EXPOZICE
EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Expozice poskytuje návštìvníkùm základní informace o prùbìhu prusko-rakouské války i bitvy u Hradce
Králové, pøedstavuje informace o základní výstroji rakouské a pruské pìchoty, dìlostøelectva,
jezdectva i dalších jednotek, jejich výzbroj vèetnì støeliva a dìlostøelecké munice i dobovou
ikonografii.

KRÁLOVSKÉ MÌSTO NAD SOUTOKEM
Hradec Králové od poèátkù osídlení do stavby pevnosti.
Expozice obsadila 2. místo v Národní soutìži muzeí Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava
roku 2009.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dìjiny architektury mìsta Hradce Králové od poloviny 18. století do poèátku druhé svìtové války.

K AVÁ R N A M U Z E U M
do 28. èervna 2013

TOMÁŠ VAVØINA – KRÁSKY A NETVOØI
Královéhradecký rodák Tomáš Vavøina pøedstavuje své grafické práce, které vznikly v prùbìhu
nìkolika uplynulých let. Soubor je vìnován velkoplošným linorytovým portrétùm na téma Krásky
a netvoøi. Dílo si mùžete prohlédnout v muzejní kavárnì.

AKCE
16. èervna od 18 hodin

AKORDEON ORCHESTR pod vedením pana Jiøího Klimenta
Jarní koncert v pøednáškovém sále muzea.
S orchestrem vystoupí stálé sólistky na housle, flétnu a zpìv.
Vstupné 70 Kè.
22. - 23. èervna 2013 od 13:00 – 17:00, 21:00 - 22:30, 22:00 – 00:00

POSVIME SI NA MUZEUM! 14. roèník Open Air Program Mezinárodního festivalu
Divadlo evropských regionù
Svìtelná dílna pro zájemce ve vìku od 8 do 80 let, kteøí mají šikovné ruce, v srdci vášeò a cit pro
vlastní design. Vytvoøte si vlastní lampióny, lampièky, svítidla a stínidla, která spoleènì v podveèer
rozsvítíme. Zažijte muzeum jinak. Na veèerní svìtelné, pohybové a hudební improvizaci se
pøedstaví jedineèný prostor, skvìlí taneèníci a mezinárodní hudebníci.
Pøíspìvek na materiál do svìtelné dílny 100 Kè a vstupné na improvizaci 50 Kè, dìti a slevy zdarma .
Svìtelná dílna 13:00 – 17:00, Improvizace 21:00 - 22:30, Svìtelná instalace 22:00 – 00:00

MUZEUM DÌTEM
Pøipravujeme

PRÁZDNINY V MUZEU
V letních mìsících chystá muzeum pro organizované skupiny, pøímìstské tábory a rodièe s dìtmi
interaktivní programy a pøírodopisné vycházky.
Jednotná cena programù 30,- Kè, kreativní dílny 60,- Kè, pedagogický doprovod zdarma.
Programy bude možné objednávat na emailu objednavky@muzeumhk.cz, tel. 495 512 391
Programy v muzeu (v èervenci i srpnu na objednávku)
Divadlo potulných loutkáøù, Prázdninová škola aneb Za dveømi èeká inspektor, Život v pevnosti
Kreativní dílny v dìtském ateliéru (pouze ve vyhrazených termínech)
Støedovìký den, Divadlo potulných loutkáøù
Programy v pøírodì (pouze ve vyhrazených termínech)
Prázdninové vycházky za letní pøírodou
STEZKY PO MUZEU
Stezka muzejního badatele - pro dìti a mládež
Lví stezka muzeem aneb Hledej lvíèky v budovì muzea
- pro pøedškoláky s rodièi a prarodièi
Návštìvníci si mohou ovìøit a doplnit svoje vìdomosti o hradecké muzejní budovì.

Na programy je nutno se objednat na adrese: objednavky@muzeumhk.cz
Objednávky pøedem pro skupiny a jednotlivce (tel. 495 512 391, 734 203 273):
? ŽIVOT V PEVNOSTI – doprovodný program stálé expozice
? PRAVÌK JE KÙÙL! KDYŽ O NÌM VÍTE VÍC – doprovodný program výstavy
s kreativní dílnou, nebo pouze doprovodný program výstavy
? PØIJÏTE PØED STO LETY– interaktivní program
? DIVADLO ÈESKÝCH POTULNÝCH LOUTKÁØÙ – doprovodný program výstavy

1913 - 2013
MUZEUM VÝCHODNÍCH ÈECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ØEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, KAVÁRNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Elišèino nábøeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 391-2, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
Muzeum je otevøeno dennì mimo pondìlí od 9 do 17 hodin
Vstupné: dospìlí 50 Kè, dìti a slevy 20 Kè, rodinné vstupné 100 Kè.
Knihovna je pro badatele otevøena v pondìlí a ve støedu od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin,
on-line katalog na www.muzeumhk.cz /knihovna.
ODBORNÁ ODDÌLENÍ: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum èp. 66, 503 12 p. Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Otevírací doba: Od 1. dubna do 30. záøí , úterý až nedìle od 9 do 17 hodin.
Vstupné: základní 50 Kè, snížené 20 Kè, rodinné - muzeum + rozhledna 140 Kè
VYHLÍDKOVÁ VÌŽ
Otevírací doba: Od 1. dubna do 30. záøí , úterý až nedìle od 9 do 17 hodin.
Vstupné: základní 20 Kè, snížené 10 Kè

