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PROGRAM 2016

V roce 2016 si připomeneme 150. výročí prusko-rakouské války. Sedmitýdenní vojenský konflikt mezi Pruskem a Rakouskem byl významnou událostí 2. poloviny 19. století, jež výrazně
ovlivnila směřování Evropy. Porážka Rakouska, symbolizovaná osudnou bitvou u Hradce
Králové, měla zásadní důsledky pro další vývoj habsburské monarchie, naopak Prusku se
otevřela cesta ke sjednocení Německa. Válka z roku 1866 tak přetvořila tvář Evropy a svým
způsobem znamenala předehru obou světových válek 20. století. Rok 2016 se proto nejen
na východě Čech ponese ve znamení připomínky tohoto konfliktu. Jelikož se válka z roku
1866 nesmazatelně zapsala do paměti obyvatel i krajiny Královéhradecka, ani Muzeum
východních Čech v Hradci Králové nemůže zůstat stranou a prusko-rakouské válce věnuje
prostor v několika výstavách, akcích a sérii přednášek, které přiblíží jak samotné válečné
události, tak tehdejší život ve stínu války.

VÝSTAVY
do 1. ledna 2017

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ

Výstava seznámí s důvody, proč pevnost vznikla právě v Hradci Králové a připomene také
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 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.
1. prosince 2015 do 3. ledna 2016 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

JIŘÍ ANDERLE – PROSTOR A ČAS, 1983
Prostor a čas – dva základní pojmy, v jejichž mantinelech se odehrává lidský život. Co to však
přesně je? Zdánlivě jednoduchá otázka, avšak odpověď na ni hledají již několik století fyzikové
a filozofové. Jiří Anderle (*1934) maluje svou představu na pomezí astrální abstrakce a drsného
realismu, s níž zachycuje neúprosný zánik lidské bytosti.

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
2. prosince 2015 / od 17.00 hodin

PEVNOSTNÍ STAVITELSTVÍ V EVROPĚ A ČESKÝCH ZEMÍCH

Reakcí na vývoj zbraní v Evropě byla změna pojetí a technického řešení dosavadního opevnění,
které se stalo doménou vojenských inženýrů. Poutavá přednáška Ing. Jiřího Slavíka z Národního
památkového ústavu představí vývoj fortifikace v Evropě a českých zemích do poloviny
18. století. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
3. prosince 2015 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ

HURÁ DO ŠKOLY! ANEB JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA?

Na příkladu probíhající výstavy Hurá do školy! se zájemci budou moci seznámit s tím, jak vzniká
výstava. Přednáška PhDr. Pavly Koritenské proběhne v přednáškovém sále Studijní a vědecké
knihovny Hradec Králové.
9. prosince 2015 / od 17.00 hodin

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ S KURÁTOREM

Okolnosti vzniku, plánování, historii, vývoj a mnohé zajímavosti o královéhradecké pevnosti
přiblíží zájemcům o historii Hradce Králové kurátor výstavy Mgr. Radek Bláha. Vstup: základní
50 Kč, snížené 20 Kč.
17. prosince 2015 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ

VÝSTAVA HURÁ DO ŠKOLY! - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Vzpomínky na školní léta se členům a příznivcům Klubu seniorů jistě vybaví při zajímavé komentované prohlídce výstavy Hurá do školy! s kurátorkou PhDr. Pavlou Koritenskou.

PUBLIKACE
KRÁLOVÉHRADECKÁ PEVNOST / Jiří Slavík

Publikace připomíná výročí 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti. Budou představeny jednotlivé části opevnění a jejich funkce ve fortifikačním systému. Pozornosti se dostane
i krajinnému rázu, který byl zemními pracemi, ale i regulacemi Labe a Orlice zásadně změněn.

PRO DĚTI
12. prosince 2015 / od 9.00 hodin / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

ZIMNÍ ČAS

Ponoříme se do zimního času. Jaké barvy si k vyjádření tohoto ročního období namícháme?
A co vše dokáže Paní Zima venku vykouzlit? 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.
13. prosince 2015 / od 9.00 a od 13.00 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE

VÁNOČNÍ SVĚTÝLKA

Oslavíme spolu svátek Sv. Lucie a povíme si, jak se tento den slaví i jinde ve světě. Kromě toho se
dozvíte o Betlémském světle a židovském svátku Chanuka. A abychom si měli v nadcházejícím
vánočním čase jak posvítit, vyrobíme si svícínky a zajímavé svíčky. Doporučujeme dětem od 6 let.
Objednávky: objednavky@muzeumhk.cz, tel. 495 512 391. Vstup: děti 80 Kč, doprovod 30 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
• PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ – doprovodný program k výstavě
• HURÁ DO ŠKOLY – doprovodný program k výstavě
• ZIMNÍ RADOVÁNKY A ZVYKY – zvykoslovný program
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.

