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I N F O R M A Č N Í A P R O G R A M OV Ý B U L L E T I N

Ú VO D N Í S L OVO
Vážení a milí čtenáři Vitríny,
podobně jako v listopadu, tak i v prosinci se na Vás obracím s pozdravem na úvod „covidové“
digitální Vitríny. Daleko lepší by bylo, kdybych Vás mohl touto cestou pozvat na nové fyzické
výstavy, přednášky v přednáškovém sále nebo na programy pro děti a mládež v našem dětském
ateliéru. Zdá se, že na tento normální svět si ještě budeme muset chvilku počkat, ale to neznamená,
že bychom měli klesat na duchu. I přes uzavření muzea Vám nadále nabízíme naše digitální produkty,
a že jich na webovkách muzea není málo! Stačí se podívat do sekce Programy on-line.
Na prosinec jsme ale pro Vás připravili trhák! Jsou jím XXXI. Muzejní adventní trhy v digitálním
provedení. Samozřejmě, že nebude možné navštívit na 150 stánků před muzejní budovou i uvnitř
jako v minulých letech. Vybrali jsme ale z našich trhů, které již samy o sobě jsou unikátní, to nejlepší.
Naše trhy se od jiných liší tím, že na nich potkáte jen tradiční lidové řemeslníky. Ostatně jsme krajské
etnografické pracoviště. Vybrali jsme tedy na dvě desítky těch, kteří jsou nositeli národních či
krajových ocenění, nebo dokonce aspirují nebo drží zápis na seznamu UNESCO. Jejich zboží vám
nabídneme po celý advent v našem adventním tržišti na adrese www.adventvhradci.cz. Dozvíte se
mnoho o práci vybraných řemeslníků. Nakoupíte si u nás a vše si vyzvednete spolu s kávou či
svařákem z naší muzejní kavárny. Vlastně to bude podobné jako obvykle. Doufáme, že se Vám budou
trhy líbit. A nenabídneme vám jen trhy. Spolu s ostatními kulturními institucemi ve městě vám
nabídneme i webový adventní kalendář plný pestré kultury. Tak přijďte pobejt!
A co dodat? V roce 2020 oslavilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové své 140. narozeniny.
Moc jsme je do světa nekřičeli, protože byly v naší zemi jiné starosti. Nicméně s vahou tohoto
součtu let v zádech si dovolím až trochu rouhačské zamyšlení. Čas běží, lidská pokolení se střídají,
ale určité hodnoty, instituce, myšlenky zůstávají. Nic na tom nezmění ani současná pandemie. Bohužel
stála a zřejmě ještě bude stát mnoho lidských životů u nás i v cizině, v tento čas by jim měla patřit
naše tichá vzpomínka. Ale ideály lidskosti a sounáležitosti, hledání odpovědi na otázky světa kolem
nás a našeho života ve vědě, v poznání, v přírodě, také v historii, v odkazu předků, sdílení těchto
poznatků dětem i dospělým a jejich uchovávání dalším generacím, to přetrvává dále a přetrvá i po
nás. Jsme součástí velkého stroje času a světa, a je to tak dobře. Ovšem jen díky nám všem tento stroj
funguje.
Přeji Vám ze srdce nejen pokojný advent a Vánoce, ale také aby svět kolem nás byl v roce 2021
zdravější, bezpečnější, krásnější, ať se nám v něm dobře a hlavně vesele (!) žije. Přeji nám všem
překonání epidemie, ať jsme tedy zdraví a ať můžeme užívat krásy světa… třeba i návštěvou muzeí.
Váš
Petr Grulich, ředitel muzea

V Ý S TAV Y
do 7. února 2021

STOLETÍ KARLA OTČENÁŠKA
Výstava připomene 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí významné osobnosti církevního
i občanského života Hradce Králové a celé královéhradecké diecéze - Karla Otčenáška.
Životní osudy 23. sídelního biskupa, jemuž papež Jan Pavel II. roku 1998 udělil titul arcibiskupa,
kopírovaly pohnutou dobu, v níž žil. Autorům se podařilo shromáždit dobové materiály, zejména
fotografie, ale například i denní tisk či předměty, které s životem Karla Otčenáška úzce souvisí
a veřejnost je dosud neměla možnost spatřit. Jmenujme originální fotoalbum z roku 1968 se snímky
kajícné poutě kněží a členů mužských řádů v Želivu, kde byli v 50. letech 20. století internováni,
nebo medaile a řády udělené Karlu Otčenáškovi.
PRODLOUŽENO do 3. ledna 2021

ZÁCHRANKOU KOLEM SVĚTA
Výstavu tvoří část soukromé sbírky hraček a modelů sanitních vozidel, vlaků, letadel a plavidel
používaných pro transport pacientů i zdravotnického personálu a vybavení ve 40 zemích světa.
Výstava je součástí oslav výročí 40 let záchranné a 30 let letecké záchranné služby v Hradci Králové.

do 31. ledna 2021

PRAŽSKÝ GROŠ – PŘÍBĚH NEJSLAVNĚJŠÍ MINCE
Pražské groše můžeme bez nadsázky označit za nejslavnější peníze českých dějin. O těchto
mincích zpravidla již někdy slyšeli i lidé, kteří se o historii nezajímají. Jejich vznik je spojen
s reformou Václava II. z roku 1300. Následně byly s určitými přestávkami raženy po dobu takřka
dvou a půl století. Díky své kvalitě si našly cestu do oběživa téměř celé Evropy. Ukázat jejich
„příběh“ si klade za cíl aktuální výstava, na níž je kromě jiných mincí prezentováno hned několik
cenných hromadných mincovních depotů.
do 21. února 2021

POKLADY SBÍREK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Výstava je reprezentativním výběrem nejzajímavějších exponátů ze sbírkového bohatství
devatenácti muzeí Královéhradeckého kraje. Koná se ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií
v Jičíně. Tato instituce vydala v roce 2018 publikaci Poklady sbírek muzeí Královéhradeckého kraje.
Ve výstavě jsou však zastoupeny i mnohé vzácné předměty, které v knize nenajdete. Výstavu
doplní zajímavé fotografie a texty přibližující historii jednotlivých muzeí.

XXXI. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2020
od 29. listopadu do 31. prosince 2020 / ONLINE PRODUKT

ADVENT V HRADCI
Ve virtuálním řemeslném tržišti na www.adventvhradci.cz. se setkáte s téměř dvěma desítkami
řemeslníků, zpravidla nositelů prestižních ocenění: řemesla zapsaná či kandidující na seznam
UNESCO, Nositelé tradice lidových řemesel ČR, Zlatý kolovrat či Mistr tradiční rukodělné výroby
různých krajů z různých oborů. Seznámíme Vás s perníkáři, včelaři, košíkáři, řezbáři, dozvíte se
zajímavosti o paličkované krajce, zpracování ovoce, nebo třeba o ruční výrobě vánočních ozdob
či modrotisku. Na jednom místě se můžete potěšit, vánočně naladit a nákupem krásných dárků si
zpestřit letošní Vánoce.

ONLINE PRODUKTY

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, KAVÁRNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 512 391-2, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
Muzeum je otevřeno úterý až čtvrtek, sobota a neděle 10.00 -18.00 hodin, pátek 10.00 - 20.00 hodin
Vstupné - Základní 90 Kč
- Rodinné 220 Kč, Děti od 6 let, Studenti, Senioři 50 Kč
Knihovna je přístupná po telefonické či písemné domluvě s knihovnicí Ivou Nývltovou,
tel.: +420 495 512 391, e-mail: i.nyvltova@muzeumhk.cz
ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ MUZEA - MALÉ NÁMĚSTÍ
Archeologické oddělení, historické oddělení a pracoviště pro tradiční lidovou kulturu:
Malé náměstí 123/14, 500 03 Hradec Králové
ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ MUZEA - STĚŽERY
Zástupce ředitele muzea, provozní oddělení, přírodovědecké oddělení, oddělení ochrany
a dokumentace sbírkových předmětů a přírodovědecká knihovna: Lipová 56, 503 21 Stěžery
MUZEUM VÁLKY 1866
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz
Muzeum je otevřeno v sobotu a v neděli 10.00 - 16.00 hodin

Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.



