11
2015

INFORMAČNÍ A PROGRAMOVÝ BULLETIN

27. listopadu od 15 do 20 hodin / 28. listopadu od 9 do 18 hodin / 29. listopadu od 9 do 16 hodin

XXVI. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2015

Již 26 let můžete prožít první adventní víkend nadcházejícího předvánoční času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře ojedinělé
stavby muzea a ve společnosti poctivých řemeslníků. Zapomeňte
na vánoční shon, přijďte si poslechnout koledy, zastavte se s přáteli
a nechte se potěšit zručností lidových řemeslníků či živým betlémem.
Nebude chybět ani dílna pro děti. Jednotné vstupné: 25 Kč.

VÝSTAVY
do 1. ledna 2017

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ

Výstava seznámí s důvody, proč pevnost vznikla právě v Hradci Králové a připomene historické
události, které zahájení stavby před 250 lety předcházely. Uvidíte soubor vzácných map
a stavebních plánů, dobové inženýrské a měřické pomůcky, pruské hradební pušky, minérské
kyrysy či nepříliš často dochované jezdecké holínky.
do 31. ledna 2016 / Ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze

HURÁ DO ŠKOLY! VÝSTAVA O PRVŇÁČCÍCH A (NEJEN) PRO PRVŇÁČKY

Výstava historie předškolního a školního vzdělávání, zejména na území Rakouska-Uherska
a Československé republiky, představuje rozsáhlou kolekci českých a zahraničních slabikářů,
didaktických obrazů a pomůcek určených k výuce čtení, psaní, prvotního počítání a krasopisu.
Výstava je doplněna školním mobiliářem, učebními pomůckami a školními obrazy.
do 31. ledna 2016

NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

Jedinečný soubor vzácných sbírkových předmětů s námořní tématikou a lodních modelů
přibližuje život na moři, stavbu a konstrukci plachetních lodí, koloniální obchod, válečné
námořnictvo a inspirativní plavby několika našich krajanů v 16.–18. století. Mezi největší rarity
patří lodní děla z řádových lodí maltézských rytířů potopených u ostrova Rhodos v 16. století.
do 15. listopadu 2015

OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

Únava, hlad a osamění během plaveb po moři probouzely obrazotvornost, a tak námořníci často
viděli spíše to, co si přáli vidět. Jak skutečný ďas či ochechule vypadají i jak si je představovali
naši předkové můžete spatřit ve výstavě připravené ve spolupráci s Národním muzeem.
do 15. listopadu 2015

POD HLADINOU MOŘE

Množství rozličných mořských živočichů v tvorbě a stylizaci mladých studentů – uměleckých
zámečníků, kovářů, šperkařů, rytců kovů a drahých kamenů.
do 31. ledna 2016 / KAVÁRNA MUZEUM

STARÉ MAPY A MOŘSKÁ MONSTRA
Poutavé kolorované perokresby muzejní restaurátorky Marcely Rakové, jejichž námětem se staly
historické litografie námořních a astrologických map plné záhadných mořských monster.
od 3. listopadu do 29. listopadu 2015 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

ZDENĚK SEYDL, DVĚ VDOVY, 1965
Zdeněk Seydl byl jedním z nejzajímavějších českých výtvarníků. Vytvořil si vlastní specifický styl
plný hravých narážek a neotřelých výtvarných forem. Setkání u obrazu: 3 listopadu v 17.00 hodin.

EXPOZICE
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti. Od 10. století se tehdejší Hradec stal
hlavním opěrným bodem přemyslovské moci v severovýchodních Čechách. Expozice obsadila
2. místo v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2009.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY

Expozici, mapující dějiny architektury města Hradec Králové od poloviny 18. století do počátku
druhé světové války, dominují dva výpravné modely, které zachycují podobu městské vojenské
pevnosti v roce 1865 a období unikátních architektonických počinů tzv. Salonu republiky.

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Zastavte se u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866, doplněné ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády.
Atmosféru doby a tragédii bitvy u Hradce Králové dramaticky přibližují krátké hrané filmy.

AKCE
4. listopadu 2015 / od 17.00 hodin

ŠKOLA STALETÍMI

Prohlédněte si výstavu HURÁ DO ŠKOLY s kurátorkou PhDr. Pavlou Koritenskou, která přiblíží historii
královéhradeckého školství. Dozvíte se mnohé zajímavosti ze školních škamen a seznámíte se
s učebními pomůckami žáků z let minulých. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
5. listopadu 2015 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ

NÁVŠTĚVA SPOLEČENSKOVĚDNÍ KNIHOVNY MUZEA

Produkce významného královéhradeckého nakladatele a představitele kultury ve východních
Čechách Jana Hostivíta Pospíšila, bude představena příznivcům a členům Klubu seniorů.
10. listopadu 2015 / od 17.00 hodin / Přednáší zoolog a kurátor výstavy Mgr. Josef Hotový

BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ V DÍLE RENESANČNÍCH PŘÍRODOVĚDCŮ

Představíme si nejstarší zoologické knihy a nejzajímavější obyvatele moří, kteří jsou v těchto
knihách popsáni a často též vyobrazeni. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
18. listopadu 2015 / od 17.00 hodin / Přednáší kurátor výstavy Mgr. Stanislav Hrbatý

NÁMOŘNÍKEM NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

Jaký byl život na moři v 16. až 18. století? Jak se stavěly velké plachetnice? To vše a mnohé
další zajímavosti o plavbě na moři a koloniálním obchodu v komentované prohlídce výstavy
NA VLNÁCH POD PLACHTAMI. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
19. listopadu 2015 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ

DIGITALIZACE KNIHOVNÍCH DOKUMENTŮ

Digitalizace ve společenskovědní knihovně muzea bude tématem přednášky knihovnice
Ivany Nývltové v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

PRO DĚTI
8. listopadu 2015 / od 9.00 a od 13.00 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE

ADVENTNÍ ZVYKY

Blíží se tajemná doba čekání a příprav, kterou si naši předkové zpestřovali rozmanitými zvyky.
Patří mezi ně i používání adventního věnce v mnoha různých podobách. A právě o této tradici
a dalších adventních zvycích si budeme povídat. Historie nás zavede až do nejchudších míst
Hamburku a vlastní adventní věnec si také vyrobíme. Doporučujeme dětem od 6 let. Objednávky:
objednavky@muzeumhk.cz, tel. 495 512 391. Vstup: děti 80 Kč, doprovod 30 Kč.
21. listopadu 2015 / od 9.00 hodin / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

KYTICE

Jaké květiny jsou na obraze? A z jakých geometrických tvarů vznikly? Použitím barev, linií a rozmanitých výtvarných postupů vytvoříme kytice, které nám nikdy neuvadnou. Pro rodiče a děti
6–12 let (4–6 let s doprovodem). Program trvá 120 minut. Registrace: edukace@galeriehk.cz,
tel.: 727 806 971 (Aneta Patková). Vstup: děti 40 Kč, doprovod 40 Kč.

STEZKY PO MUZEU

Vydejte se s námi po stezce celou budovou hradeckého muzea, která Vám přinese spoustu
nových informací nejen o architektuře a historii.
STEZKA MUZEJNÍHO BADATELE – pro děti a mládež
LVÍ STEZKA MUZEEM ANEB HLEDEJ LVÍČKY V BUDOVĚ MUZEA
– nejen pro předškoláky s rodiči a prarodiči

PROGRAMY PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY

Na programy je nutno se předem objednat na edukace@muzeumhk.cz
nebo na tel. 604 513 643, 495 512 391. Určeno pro skupiny i jednotlivce.
• PROCHÁZKA DĚJINAMI – STŘEDOVĚK I. a II. – dopr. program expozice
• NA VLNÁCH POD PLACHTAMI – doprovodný program k výstavě
• OCHECHULE, ĎASOVÉ a další bájní tvorové moří – doprovodný program
• HURÁ DO ŠKOLY – doprovodný program k výstavě
• PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ – doprovodný program k výstavě
www.muzeumhk.cz / www.chlum1866.cz
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, KAVÁRNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin.
Vstupné: základní 50 Kč, děti a snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč (Rodinný pas 75 Kč), Senior pas 8 Kč
Společenskovědní knihovna je pro badatele otevřena: pondělí a středa 9.00–12.00 a 13.00–17.30 hodin.
On-line katalog: www.muzeumhk.cz/knihovna.html
ODBORNÁ ODDĚLENÍ: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631
Krajská mykologická poradna je pro veřejnost otevřena každé pondělí 16.00–18.00 hodin.

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Otevírací doba: 1. duben – 30. září: denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin
1. říjen – 31. březen: soboty a neděle 10.00–16.00 hodin
Vstupné: základní 50 Kč, děti a snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč (Rodinný pas 75 Kč), Senior pas 8 Kč
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ: od 1. listopadu do 31. března je vyhlídková věž uzavřena
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

