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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

N OV É V Ý S TAV Y
od 20. èervna do 16. listopadu 2014

MÝM NÁRODÙM! První svìtová válka 1914 – 1918 na frontách i v zázemí.
V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí prvního moderního celosvìtového váleèného
konfliktu, který bývá nazýván také Velkou válkou. Hlavní frontové boje se v letech 1914-1918
odehrávaly pøedevším na evropském kontinentu. O život pøi nìm pøišly miliony vojákù, další miliony
poznamenala váleèná zranìní i útrapy života v zákopech a zajateckých táborech. Dnešní èeské
zemì a Slovensko byly tehdy souèástí rakousko-uherské monarchie, proto naši pøedkové, na které
se vztahovala branná povinnost, bojovali v uniformách c. k. rakousko-uherské armády na srbské,
ruské a italské frontì. Desítky tisíc èeských a slovenských vojákù však také v øadách ès. legií
nasazovali jako pøíslušníci ès. zahranièního protihabsburského odboje své životy za samostatnost
tehdy ještì neexistujícího èeskoslovenského státu. Válka let 1914-1918 tvrdì poznamenala také
život obyvatel v zázemí.
Výstava chce ukázat, jak tuto významnou dìjinnou událost prožívali její pøímí aktéøi, tj. pøíslušníci
rakousko-uherské armády i ès. legií, naši otcové, dìdové a pradìdové z míst, kde žijeme. Øada
z nich se domù nikdy nevrátila a jejich jména pøipomínají už jen pomníky, které najdeme snad v každé
obci Èeské republiky. Možná se pro nìkteré návštìvníky výstava stane i podnìtem k pátrání po
dokumentech oné doby v rodinných archivech.

V Ý S TAV Y
do 16. listopadu 2014

ZÁMEÈNICKÁ ŠKOLA. ØEMESLO JE UMÌNÍ.
Projekt dokumentuje jednu z nejvýraznìjších kapitol umìleckého øemesla a školství v Hradci
Králové, Odbornou školu pro umìlecké zámeènictví. Muzeum východních Èech si v letošním roce
pøipomíná 140. výroèí od jejího založení v roce 1874 v Tøebechovicích pod Orebem.
Rozsáhlá výstava si klade za cíl monograficky zpracovat historii této školy, která pùsobila ve mìstì
v letech 1880 až 1954 a zanechala v Hradci Králové výjimeèné bohatství umìleckoøemeslných prací
zhotovených z kovu. Chceme upozornit na významné osobnosti nejen z øad profesorù
a odborných uèitelù, ale také z øad studentù, kteøí se v nemalé míøe zasloužili o rozvoj kováøského
a zámeènického øemesla ve mìstì. Projekt mapuje dostupné historické prameny a novì
fotograficky dokumentuje jednotlivé realizace, které v Hradci Králové vznikly nejen na budovách
a v jejich interiérech, ale i na veøejných prostranstvích. Prostøedí Goèárova Hradce Králové si dnes
nelze pøedstavit bez tìchto hodnotných estetických prvkù, které si zaslouží pozornost
kolemjdoucích obyvatel i návštìvníkù Hradce Králové.
Tento projekt se snaží o rehabilitaci významu Odborné školy pro umìlecké zámeènictví v Hradci
Králové, nebo toto téma zùstává ve víru všedního dne neprávem pøehlížené.
do 16. øíjna 2014

PRAŽSKÉ PØEDMÌSTÍ 1924 – 2014
V roce 2014 si pøipomínáme 90. výroèí povýšení obce Pražské Pøedmìstí na mìsto. Nejvìtší
støedovìké pøedmìstí Hradce Králové se na poèátku 19. století stalo nepatrnou osadou, jejíž
rychlý rozvoj nastal od konce 19. století. Již pøed I. svìtovou válkou Pražské Pøedmìstí poètem
domù i obyvatel nezaostávalo za vlastním Hradcem Králové a z malé zemìdìlské obce se i vnìjším
vzhledem stalo mìsto. Minulost této dnešní hradecké mìstské ètvrti pøipomenou archeologické
nálezy, archivní dokumenty i historické fotografie.
do 28. èervna 2014

DAGMAR JIROUSKOVÁ – KRAJINA, autorský ruèní papír
Autorka ve volné tvorbì do svých ruèních papírù vkládá kvìtiny, listy i kousky døeva s pamìtí jako
v herbáøi života. Rostliny vìtšinou pocházejí z Orlických hor, kde nalezla svá oblíbená místa. Její
práce, prožívání a vyjadøování vztahu èlovìka ke krajinì má souvislost s hlubinnou ekologií, landartem a alternativami, které øíkají, že jednoduchost v životì není nutnì projevem askeze, ale
vyjádøením skuteèné ohleduplnosti a soudnosti.
Dílo bude vystaveno v prostorách Kavárny Muzeum až do konce èervna.

AKCE
5. èervna od 9 a od 9.45 hodin

LOUTKOVÉ PØEDSTAVENÍ O KAŠPÁRKOVI
Pøi pøíležitosti Dne dìtí uvede Muzeum východních Èech v Hradci Králové pro všechny milovníky
pohádek loutkové pøedstavení O KAŠPÁRKOVI. Pøedstavení secvièili èlenové loutkáøského kroužku pøi
školní družinì Sluníèko ZŠ Štefcova v Hradci Králové.
Vzhledem k omezené kapacitì je nutné se pøedem objednat na tel. 604 513 643 nebo na emailu:
edukace@muzeumhk.cz.
Jednotné vstupné: 10 Kè na dítì, pedagogický doprovod zdarma.

10. èervna od 17 hodin

SETKÁNÍ U OBRAZU, FRANTIŠEK MUZIKA, ZÁTIŠÍ, 1927
Po dobu uzavøení budovy Galerie moderního umìní bude každý mìsíc vystaveno jedno umìlecké dílo
z galerijní sbírky v Muzeu východních Èech v Hradci Králové.
Poznejte magický realismus v díle malíøe, kreslíøe, grafika, typografa a ilustrátora, scénografa a také
výtvarného kritika Františka Muziky (1900-1974), který se stal jedním z nejvýraznìjších výtvarných
umìlcù generace Devìtsilu. Zátiší s melounem stojí na pomezí jeho podivuhodné tvorby, jež se dotkla
sociální malby, magického realismu, poetismu i surrealismu. Zátiší je postaveno jako scéna pro tiché
drama odehrávající se v neurèitém prostoru. Barvy, tvary, svìtlo a stín jsou zde hlavními aktéry.
13. – 14. èervna

DÌJINY VENKOVA V ÈESKÝCH ZEMÍCH 18. – 20. STOLETÍ:
HISTORIOGRAFIE, METODY, PROBLÉMY

MUZEUM VÝCHODNÍCH ÈECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

Vstupní vìdecká konference, ideovì navazující na uherskohradišské mezinárodní agraristické
konference, usiluje o zmapování dosavadního stavu poznání tohoto mimoøádnì dùležitého segmentu
vývoje èeské a nìmecké spoleènosti v Èechách, na Moravì a ve Slezsku, s pøesahem do dalších
teritorií. Dosavadní bádání se neslo pøedevším ve znamení zájmu o oblast politického agrarismu
posledních sta let (zejména dìjin èeské/èeskoslovenské agrární strany). Plánovaná konference pod
hlavièkou Muzea východních Èech v Hradci Králové proto zámìrnì rozšiøuje badatelské pole na
venkov jako takový, a to od poèátku raného novovìku do souèasnosti. Více na www.muzeumhk.cz.
15. 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.
27. èervna

S VYSVÌDÈENÍM DO MUZEA
Malí nebo velcí školáci, kteøí pøinesou do Muzea východních Èech v Hradci Králové své vysvìdèení,
budou mít v pátek 27. 6. 2014 vstupné zdarma a dostanou i malý dárek. Navíc mezi 13.00 a 16.00
hodinou si prohlédnou strašilky ïábelské a získají podrobné informace o jejich životì.

PAM ÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Zastavte se u nejvìtšího vojenského støetnutí na území Èech a Moravy v 19. století v expozici Muzea
války 1866, doplnìnou ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Navštivte areál
historického bojištì se stovkami umìlecky ztvárnìných památníkù a pomníkù.

MUZEUM DÌTEM
PROGRAMY PRO RODIÈE S DÌTMI
21. èervna od 9 hodin

ZÁTIŠÍ A JEHO PROMÌNY, Galerie moderního umìní v Muzeu východních Èech
Z cyklu Sobotní výtvarná dopoledne pro rodièe a dìti – dìti od 4 do 6 let s doprovodem, dìti ve
vìku od 6 do 12 let bez doprovodu. Program trvá 120 minut. Vstupné: dítì 40 Kè, doprovod 40 Kè.
Poèet míst je omezen.
Registrace na e-mailu edukace@galeriehk.cz, pøípadnì na tel.: 495 582 722 (Milada Harvilková).
Pøipravujeme

PRÁZDNINY V MUZEU, PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR 25. 8. – 29. 8. 2014
V letních mìsících chystá muzeum pro organizované skupiny, pøímìstské tábory a pro rodièe s dìtmi
interaktivní programy a pøírodopisné vycházky.
Jednotná cena programu 30 Kè, program s kreativní dílnou 60 Kè, pedagogický doprovod zdarma.
Veškeré bližší informace o pøipravovaných akcích pro dìti najdete na www.muzeumhk.cz.
Programy bude možné objednávat na emailu edukace@muzeumhk.cz, tel. 604 513 643, 495 512 391.

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.

PROGRAMY PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY
Na programy je nutno se objednat na adrese: edukace@muzeumhk.cz
Objednávky pøedem pro skupiny a jednotlivce (tel. 604 513 643, 495 512 391):
? ZÁMEÈNICKÁ ŠKOLA, ØEMESLO JE UMÌNÍ , doprovodný program výstavy
? PROCHÁZKA DÌJINAMI – STØEDOVÌK I. II., doprovodný program stálé expozice
? ŽIVOT V PEVNOSTI, doprovodný program stálé expozice
? MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU, interaktivní program

www.muzeumhk.cz
MUZEUM VÝCHODNÍCH ÈECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ØEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, KAVÁRNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Elišèino nábøeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: 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.html
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 31. kvìtna, soboty a nedìle od 10 do 16 hodin.

Muzeum východních Èech v HK je pøíspìvkovou organizací zøizovanou Královéhradeckým krajem.

