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od 6. do 9. října 2016 / Vstup zdarma

HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ

V říjnu bude v muzeu k vidění malý kousek lesa. Výstavní prostory se zaplní mnoha druhy živých
jedlých, nejedlých, ale i jedovatých hub z lesů v okolí Hradce Králové, Petrovic, Rychnova nad
Kněžnou a dalších lokalit východních Čech. Po celou dobu výstavy zajistí odborný výklad
a určování donesených vzorků členové mykologického klubu. Připraveny budou rovněž ukázky
pěstovaných hub, vědomostní a výtvarná soutěž pro děti a pro školy bude zajištěn odborný
výklad. Akce je podpořena Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové.
do 13. listopadu 2016

ŽIVOT V PEVNOSTI

Výstava provází pestrým životem obyvatel královéhradecké pevnosti v 19. století. Navštivte
domácnost měšťanské rodiny nakladatele J. H. Pospíšila, fotoateliér významných fotografů
nebo krejčovský salón s inspirativní dobovou módou. Seznamte se s vysokou úrovní místního
obchodu a průmyslu a s možnostmi vzdělávání ve městě.
do 1. ledna 2017

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ

Výstava seznamuje s důvody, proč pevnost vznikla právě v Hradci Králové a připomíná 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 29. ledna 2017

OHLASY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

Třebaže prusko-rakouská válka patřila mezi války nepříliš dlouhé, její důsledky byly dalekosáhlé. Výstava přiblíží technologické, hospodářské, politické a sociální důsledky války roku
1866 a především tzv. druhý život tohoto válečného konfliktu prostřednictvím historie unikátní
památkové zóny na Chlumu, místa autentické paměti s tradicí od konce 19. století. Neméně
zajímavou jistě bude i ukázka vyrovnání evropských států s kultem pruské Dreyseho jehlovky,
který se odrazil ve vývoji nových pušek mezi lety 1865–1880.
do 29. ledna 2017

VE STÍNU VÁLKY

V létě 2016 uplynulo 150 let od válečného konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem, který výraznou
měrou proměnil tvář Evropy. Výstava představuje průběh války jako klíčové události 19. století.
Vydejte se ve stopách přímého účastníka válečného tažení z léta roku 1866 Ladislava Prokopa,
jehož autentické vzpomínky celou výstavu provázejí. Ve výstavě jsou také představeny četné
součásti výzbroje a výstroje armád z roku 1866. Mezi unikáty patří pruská vojenská knížka, polní
psací souprava, vojenská sedla a výjimečně zachovalý rakouský plukovní buben. Mezi největší
rarity patří bezpochyby pruské polní dělo a bohaté ukázky dobových uniforem.
do 31. prosince 2016 / MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

VÁLEČNÉ MUSEUM 1866

U příležitosti 70. výročí bitvy na Chlumu bylo v roce 1936 z iniciativy sedláka z Máslojed Josefa
Volfa, pamětníka válečného roku 1866, zřízeno Spolkem pro udržování památek na bojišti
královéhradeckém specializované muzeum, zasvěcené udržování památky na tento pruskorakouský konflikt. Výstava na dobových fotografiích dokumentuje 80 let vývoje expozice.
do 23. října 2016

KONKRÉTNÍ PODZIM 2016 ČTVEREC

Tradiční výstavní projekt KK3 Klubu konkretistů je tentokrát věnovaný tématu čtverce a poctě
Kazimíru Malevičovi. Více než 40 umělců z České republiky i ze zahraničí, kteří se vyjadřují
„jazykem geometrie“, vystaví svá díla v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové,
v galerii U Přívozu SVK HK a v Galerii AMB, Sbor kněze Ambrože.

EXPOZICE
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

Počátky osídlení prostoru dnešního Hradce Králové sahají hluboko do pravěku, do pozdní
doby kamenné a mladší doby bronzové. Od 10. století byl tehdejší Hradec hlavním opěrným
bodem přemyslovské moci v severovýchodních Čechách.

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 na místě největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století
a prohlédněte si v expozici Muzea války 1866 na Chlumu ukázky výzbroje a výstroje rakouské
a pruské armády. Atmosféru doby a tragédii bitvy dramaticky přibližují krátké hrané filmy.

AKCE
6. října 2016 / od 14.00 hodin / KLUB SENIORŮ

HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ

Prohlídka stejnojmenné výstavy s ukázkou mnoha druhů hub, rostoucích v blízkém i vzdálenějším
okolí Hradce Králové, je připravena pro členy a příznivce Klubu seniorů v prostorách muzea.
6. října 2016 / od 18.00 hodin / Vstup zdarma

KOŠÍK POKROČILÉHO HOUBAŘE

První den výstavy HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ můžete v muzeu navštívit také přednášku,
na které bude Ing. Jiří Burel hovořit o 40-ti jedlých a dobře poznatelných nehřibovitých druzích
hub. Akce je podpořena Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové.
20. října 2016 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ / STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

HOUBY JEDLÉ A JIM PODOBNÉ JEDOVATÉ

Bojíte se záměny jedlých hub s jedovatými? Chtěli byste sbírat holubinky, ryzce a růžovky,
ale netroufáte si? Jedlé houby a jejich jedovaté dvojníky představí Bc. Tereza Tejklová.
22. října 2016 / od 9.00 hodin / Vstup zdarma

EXKURZE DO LESŮ NA NOVÉM HRADCI

Mykologicko-botanická exkurze do přírodní památky U císařské studánky a k rybníku Cesta
myslivců, kde byly nalezeny vzácnější druhy hub jako například hvězdovka smrková, slizečka
porcelánová nebo korunokyjka svícnovitá. Exkurzi povedou mykoložka Bc. Tereza Tejklová
a botanička RNDr. Věra Samková, Ph.D. Sraz na Novém Hradci Králové u budovy Lesů ČR.
Akce je podpořena Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové.
26. října 2016 / od 18.00 hodin / Vstup zdarma

VÁLKA NĚMCŮ S NĚMCI: SASOVÉ VE VÁLCE ROKU 1866

Roli saského sboru v klíčové bitvě prusko-rakouské války, který bojoval v roce 1866 pod vedením korunního prince Alberta na východočeských bojištích jako spojenec rakouské armády,
připomene historik Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

PRO DĚTI
27. října 2016 / od 9.00, 12.30, 15.00 a 16.00 hodin

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU

Stalo se téměř tradicí, že o podzimních prázdninách do muzea zavítají vojáci. Tentokrát
to budou kadeti, čestní a hrdí na svou jednotku a odhodlaní bránit pevnost. Jakou výzbroj
a výstroj si s sebou přinesou, jakými dovednostmi se pochlubí, co Vás naučí a o čem budou
vyprávět? Doporučujeme dětem od 6 let. Objednávky pro termín v 9.00 a 12.30 hodin:
objednavky@muzeumhk.cz, tel. 495 512 391. Vstup: vstupné jednotné 30 Kč.
16. října 2016 / od 9.00 a od 13.00 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE – CHARITATIVNÍ DÍLNA PRO UNICEF

CÍSAŘSKÝ VALČÍK – PANENKY UNICEF

Sám císař František Josef I. se svou chotí Sissi nám budou předlohou k výrobě panenek pro
UNICEF. Letošní patronkou projektu je paní Ivanka Bílková, členka souboru loutkového divadla
Drak, která si s sebou přivede i malé překvapení. Doporučujeme dětem od 6 let. Objednávky:
objednavky@muzeumhk.cz, tel. 495 512 391. Vstup: děti zdarma, doprovod 30 Kč.

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.
• ŽIVOT V PEVNOSTI – doprovodný program k výstavě
• PROMĚNY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ – doprov. program k expozicím
• CENTREM MĚSTA – prohlídka historické části města
• STŘEDOVĚK I. + II. – doprovodný program k expozicím
• MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU – interaktivní program
www.muzeumhk.cz / www.chlum1866.cz / facebook.com/muzeumhk.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: v říjnu otevřena každou sobotu a neděli 10.00–16.00 hodin
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

