Program Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem na listopad
2019
OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA – zimní sezóna:
út – ne 9 – 12/ 13 – 16
so, ne 13 - 17

LISTOVÁNÍ: HOLČIČKA A CIGARETA
ÚTERÝ 12. 11. 2019 od 18:00 hodin
přednáškový sál ve Špýcharu
Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými
zákazy, proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník
zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu.
Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění a
marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show.
Účinkují Lukáš Hejlík a Petra Bučková, v překladu Růženy Ostré vydalo nakladatelství Atlantis.
Vstupné: dospělí 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

NOVÁ EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
v budově SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera čp. 132
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12/13-16
so, ne 13 - 17
Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené expozice věnované textilnímu tisku. Část
textilních sbírek, která byla donedávna umístěna v České Skalici, se vrátila zpět do Dvora
Králové. A tak se naši návštěvníci budou moci seznámit s unikátními textilními stroji, s umem
a nápaditostí textilních návrhářů, tiskařů a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně
obklopují.
Vstupné:

dospělí 50,- Kč
snížené vstupné 25,- Kč

VÝSTAVA: SAMETOVÁ REVOLUCE – 30 LET SVOBODY
15. 11. – 8. 12. 2019
Výstavní sál na Staré radnici
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12 / 13 – 16
so, ne 13 - 16
Výstava ke 30. výročí pádu komunismu v Československu, k vidění budou dobové fotografie a
dokumenty.
Vstupné:
Plné 30 Kč
Snížené 15 Kč

VÝSTAVA: MERVARTOVI
11. 10 – 24. 11. 2019
Výstavní sál ve Špýcharu
Výstava s prostým názvem Mervartovi, přiblíží návštěvníkům život čtyř členů této, pro
Královédvorsko, významné rodiny. Část výstavní plochy bude věnována významnému a
všestrannému umělci, jakým byl František Mervart. Při procházce jeho životní poutí se
seznámíte dokonale s jeho osobností. Ukážeme vám, jak František Mervart uplatnil svoje
schopnosti, svoji touhu poznávat a zvládat svoji pílí mnoho oborů volné i užité tvorby.
František Mervart se však věnoval nejen kresbě, ale zabýval se i užitou knižní grafikou,
ilustrační tvorbou a scénickým výtvarnictvím. Nelze opomenout ani jeho práce pro sakrální
prostory a činnost restaurátorskou. Významný je i jeho přínos pro textilní tvorbu a
designérství vánočních ozdob.
Neméně významná část výstavy nám přiblíží život a dílo syna Františka Mervarta Tomáše a
jeho ženy Evy. Výstava připomene Tomášovu hudební činnost, jeho spolupráci s pěveckým
spolkem Záboj a také jednu z jeho oblíbených činností – turistiku a fotografování na
společných cestách s manželkou Evou po Čechách a celé Evropě. Na paní Evu dále
vzpomeneme ukázkami z její čtyřicetileté designové činnosti pro Vánoční ozdoby a její
malířskou tvorbu.
Příjemným zpestřením výstavy budou i ukázky kreseb nejstaršího člena rodu Mervartových
Antonína.
Vstupné:
Plné 40 Kč
Snížené 20 Kč

PŘEDNÁŠKA: IRSKO OČIMA PETRA VOLDÁNA
čtvrtek 27. 11. 2019 od 17.00 hodin
přednáškový sál ve Špýcharu
Přednášející: Petr Voldán
Podkladem k další cestovatelské besedě jsou i tentokrát televizní fejetony ze seriálu z dílny
ČT Ostrava "Postřehy odjinud" - konkrétně čtrnáct epizod "Irsko očima Petra Voldána". Vedle
zajímavostí o pověstné “whiskey” a její odlišnosti od whisky ze Skotska společně poodhalíme
například i zákulisí vášně Irů pro koně. Podíváme se také do loděnic v Belfastu, kde se zrodil
legendární Titanik.
Petr Voldán nezapomene ani na kouzlo kamenů například na Ďáblových schodech, a
nakoukneme také do kuchyně Irů. Uslyšíte i tradiční irský bubínek – “bodhrán”.
Série ČT Ostrava “Irsko očima Petra Voldána” získala mimo jiné v roce 2001 cenu "The Wild
Geese Award” za přínos k propagaci Irska…
Vstupné: 30,- Kč

SBÍRKA PAMĚTI NÁRODA KE DNI VETERÁNŮ
1. 11. – 14. 11. 2019
Hlavní budova Městského muzea
Vlčí máky kvetou i letos na podzim! „Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo“. Už
pátým rokem pořádá v listopadu nezisková společnost Post Bellum (www.postbellum.cz)
veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů. Tento svátek se připomíná 11. 11. po celém
světě, především v anglosaských zemích. Lidé z Post Bellum se snaží, aby více zakořenil i u
nás. Abychom si (alespoň) jednou za rok připomněli ty, kteří bojovali na bojištích druhé
světové války, aktivně se postavili komunismu v tzv. třetím odboji nebo v době nedávné
sloužili v misích např. na Balkáně. Chceme, aby se na jejich příběhy nezapomnělo. Každý, kdo
si během sbírkových dní od 1. do 14. listopadu 2019 pořídí symbol tohoto dne – květ vlčího
máku, přispěje do sbírky. Díky získaným penězům budou dokumentaristé Paměti národa
(www.pametnaroda.cz) natáčet a uchovávat další vzpomínky válečných veteránů a lidí, kteří
bojovali za svobodu a demokracii, za svobodné Československo.

