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VÝSTAVY
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, kam každoročně proudily desetitisíce poutníků. Betlémové figurky zdejších řezbářů získaly v minulosti značný věhlas a byly dodávány prakticky do celého světa. I v současné době
tradici výroby králických betlémů uchovává několik tvůrců. Do tohoto kouzelného prostředí
návštěvníky uvede vánoční výstava, na níž je prezentována historická i současná betlémářská
tvorba na Králicku.
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 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. Výstava je prodloužena do 29. ledna 2017.
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 31. prosince 2017

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ

Důležitost Hradce Králové jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla
k rozhodnutí proměnit město v pevnost. Výstava seznámí s důvody, proč tato pevnost vznikla
právě v Hradci Králové a připomene historické události, které zahájení stavby 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.
od 6. prosince 2016 do 8. ledna 2017 / KAVÁRNA MUZEUM

PF 2017
Malá umělecká díla v podobě novoročních přání zahrnující malbu, grafiku, koláže, počítačovou grafiku nebo fotografie z rukou umělců Klubu konkretistů a jejich přátel jsou ke zhlédnutí
v Kavárně Muzeum.

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.

PUBLIKACE
KALENDÁŘ MUSEUM 2017

„Charakter celku, člověka i díla vytváří detail“ poznamenal Josef Zachar. Nejinak je tomu i v případě budovy muzea. Na první pohled strohá, monumentálně vyhlížející stavba, díky níž je
architekt Jan Kotěra právem považován za zakladatele moderní architektury, je velmi citlivě
doplněna dekorativními prvky, bez kterých by výsledné řešení nepůsobilo uceleným dojmem.
Přehledný týdenní stolní kalendář, s výběrem nejzajímavějších detailů jediné národní kulturní
památky města Hradec Králové, lze zakoupit na recepci muzea nebo objednat na dobírku.

AKCE
1. prosince 2016 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ / STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

KRÁLICKÉ BETLÉMY

Etnografka Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Martina Vlčková seznámí členy
a příznivce Klubu seniorů s betlémařskou tradicí na Králicku, která byla úzce spjata s provozem
významného poutního místa na Hoře Matky Boží.
7. prosince 2016 / od 18.00 hodin

POMNÍKY Z PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

Areál někdejšího bojiště z roku 1866 u Hradce Králové je dnes v celoevropském kontextu unikátní památkovou zónou, rozsáhlým komplexem čítajícím přes 500 pomníků, v mnoha případech s vysokou uměleckou hodnotou. Ty začaly být na Chlumu a v jeho okolí budovány záhy
po skončení bojů. Intenzivní pietní označování hrobů pokračovalo zejména po návštěvě
Královéhradecka císařem Františkem Josefem I. na podzim roku 1866. Přednáška Mgr. Vojtěcha
Kesslera, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky pojedná o sepulkrálních
památkách z pohledu různých vědních oborů. Vstup zdarma.
14. prosince 2016 / od 17.00 hodin

TAJEMSTVÍ VÝROBY BETLÉMŮ

Netradiční komentovaná prohlídka výstavy Králické betlémy minulosti i dneška se zkušeným
řezbářem betlémů a Nositelem tradice lidových řemesel Josefem Komárkem obohatí předvánoční atmosféru prosincových dnů. Praktická ukázka používaných materiálů a výroby vyřezávaných figurek pak poodhalí tajemství vzniku nezbytného doplňku Vánoc a může být i inspirací
pro tvorbu vlastního betlému. Vstup zdarma.
15. prosince 2016 / od 10.00 hodin / KLUB SENIORŮ

KRÁLICKÉ BETLÉMY MINULOSTI I DNEŠKA

Komentovaná prohlídka nové muzejní výstavy Králické betlémy minulosti a dneška s kurátorkou
Mgr. Martinou Vlčkovou zájemce zavede do kouzelného vánočního prostředí historické
i současné betlémářské tvorby v okolí města Králíky.

PRO DĚTI
11. prosince 2016 / od 9.00 a od 13.00 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Zavítejte s námi do kouzelného světa betlémů a nechte se pohltit vánoční atmosférou. Návštěvou nové výstavy Králické betlémy minulosti i dneška se v doprovodu kurátorky Mgr. Martiny
Vlčkové nejdříve seznámíme s tradiční výrobou dřevěných vyřezávaných betlémů. Vlastnoručně vyrobený betlém si pak odneseme i domů. 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. Vánoční otevírací doba na www.muzeumhk.cz.
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. Vánoční otevírací doba na www.chlum1866.cz.
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.

