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INFORMAČNÍ A PROGRAMOVÝ BULLETIN

od 25. do 27. listopadu 2016 / pátek 15.00–20.00 hodin, sobota 9.00–18.00 hodin, neděle 9.00–16.00 hodin

XXVII. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2016

Neopakovatelná atmosféra adventního času v prostorách ojedinělé
budovy muzea a pestrá nabídka drobných dárků z tradičních i netradičních materiálů od poctivých zručných řemeslníků čeká na všechny
návštěvníky adventního trhu. Příjemnou předvánoční atmosféru doplní
živý betlém, vánoční fotoateliér, melodie souboru Sarabanda, koncert
žáků ZUŠ Habrmanova a dílna pro děti. Jednotné vstupné: 25 Kč.

VÝSTAVY
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 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 bohaté
ukázky zbraní, dobových uniforem a další četné součástí výzbroje a výstroje armád z roku 1866.
Mezi unikáty patří pruská vojenská knížka, polní psací souprava, vojenská sedla a výjimečně
zachovalý rakouský plukovní buben. Výstava je prodloužena do 29. ledna 2017.
do 31. prosince 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 31. prosince 2016 / MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

VÁLEČNÉ MUSEUM 1866

U příležitosti 70. výročí bitvy na Chlumu bylo v roce 1936 zřízeno specializované muzeum,
zasvěcené udržování památky na tento krvavý konflikt. Iniciátorem vzniku muzea byl Josef Volf,
pamětník válečného roku 1866 a člen Spolku pro udržování památek na bojišti královéhradeckém. Výstava na dobových fotografiích dokumentuje již 80 let vývoje expozice.
do 4. prosince 2016 / KAVÁRNA MUZEUM

TOMÁŠ HERYNEK – ČTVEREC

Olomoucký rodák, nyní žije a tvoří Praze. Fotografovat začal na počátku devadesátých let.
V poslední době se věnuje hlavně fotografii struktur jako svébytným obrazům. Výstava s tématikou čtverce je otevřena v Kavárně Muzeum.
PŘIPRAVUJEME / od 9. prosince 2016 do 12. února 2017

KRÁLICKÉ BETLÉMY MINULOSTI I DNEŠKA

Řezbářská tradice v okolí města Králíky je úzce spjata s mariánským poutním místem Hora Matky
Boží. Betlémové figurky zdejších řezbářů získaly v minulosti značný věhlas a byly dodávány
prakticky do celého světa. Do tohoto kouzelného prostředí návštěvníky uvede vánoční výstava,
na níž bude prezentována historická i současná betlémářská tvorba na Králicku.

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
5. listopadu 2016 / od 16.00 do 18.00 hodin / HRADEC KRÁLOVÉ / BOJIŠTĚ CHLUM 1866

NÁVŠTĚVA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

Tak trochu paradoxně za účasti císaře Františka Josefa I. a doprovodu vojenské dechové hudby bude v Muzeu východních Čech v Hradci Králové připomenuto 150. výročí jeho návštěvy
a současně 100. výročí jeho úmrtí. Pro návštěvníky je připravena premiéra filmového dokumentu
k vyvrcholení seriálu akcí Königgrätz 1866, komentovaná módní přehlídka historických šatů
a vojenských stejnokrojů a zájemci si mohou pořídit i vlastní fotografii se samotným císařem. Návštěva Františka Josefa I. v muzeu je součástí celodenního programu, který začíná již v 8.30 hodin odjezdem historického parního vlaku z Jaroměře do Hradce Králové a probíhá také na historickém
bojišti Chlum. Detailní program akce naleznete na stránkách www.koniggratz1866.eu
10. listopadu 2016 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ

OHLASY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

Návštěvou výstavy Ohlasy prusko-rakouské války se členové a příznivci Klubu seniorů seznámí
s dozvuky války 1866 ve společnosti a technologickými, hospodářskými, politickými a sociálními důsledky války roku 1866 pro celou habsburskou monarchii.
18. listopadu 2016 / od 18.00 hodin

FASHION SHOW JEWEL

Historické prostory muzea budou v pátek 18. listopadu 2016 hostit studentský design. V módní
přehlídce Dominika Navrátila budou představeny večerní šaty, běžně nositelná móda a oděvy
s použitím neobvyklých materiálů. Modely budou doplněny šperky Anny Ježkové, studentky
oboru Design zpracování drahých kamenů. Vstup: 50 Kč.
24. listopadu 2016 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ / STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

JAN NEPOMUK STEINSKÝ A VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE NA CHLUMU

Historik Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové ve své přednášce
představí především osobnost Jana Nepomuka Steinského, otce válečných hrobů a člověka,
kterému nebyla lhostejná památka padlých v prusko-rakouské válce z roku 1866.

PRO DĚTI
13. listopadu 2016 / od 9.00 a od 13.00 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE

DO VÁNOC JEDEN KROK

Přijďte se připravit na advent! Čeká Vás seznámení se s více či méně známými tradičními adventními zvyky našich předků a všechny nedočkavé děti především tvoření vlastního adventního
kalendáře, který je pro ně v předvánočním čase tak nepostradatelný a pomáhá překonat dlouhý
čas do Štědrého dne. Doporučujeme dětem od 6 let. Objednávky: objednavky@muzeumhk.cz,
tel. 495 512 391. Vstup: děti 60 Kč, 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.
• VE STÍNU VÁLKY – doprovodný program k výstavě
• STŘEDOVĚK I. + II. – doprovodný program k expozici
• PROMĚNY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ – doprovod. program k expozicím
• PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ – doprovodný program k výstavě
• PRAVĚK V HRADCI KRÁLOVÉ – doprovodný program k expozici
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: od 1. listopadu do 31. března je vyhlídková věž uzavřena
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

