Program Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem na září 2020
Otevírací doba muzea: út – ne 9 – 12/ 13 - 17
VÝSTAVA: SKAUTSKÁ VÝSTAVA KE 100 LETŮM OD ZALOŽENÍ STŘEDISKA ZVIČINA
13. 9. – 10. 10. 2020
Výstavní sál na Staré radnici
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12/13-16
so, ne 13 – 16
V letošním roce oslavíme výročí 100 let od založení skautského střediska ve Dvoře Králové nad
Labem. Výstava nabídne přehled skautské historie a současnosti, jak republikové, tak i našeho
střediska díky fotografiím a kronikám, bude možnost prohlédnout si i skautské vlajky a mnoho
dalších zajímavostí spojených se skautskými aktivitami.
Pro děti i dospělé bude připravena interaktivní část výstavy, kde si návštěvníci budou moci
vyzkoušet poznávání přírody, první pomoc, manuální zručnost.
Vstupné:

dospělí 30,- Kč
snížené vstupné 15,- Kč
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 12. 9. 2020 od 16 hodin. V rámci oslav výročí proběhnou i
doprovodné akce:
V neděli 27. 9. 2020 od 16:00 na náměstí T. G. Masaryka scénka Legendy Aurey – Hra o svatém
Václavu.
V pátek 9. 10. 2020 od 18:00 v kostele sv. Jana Křtitele - Mše se skauty za skauty

VÝSTAVA: PŘÍBĚH JEDNOHO MĚSTA: 750 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O
DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
19. 9. – 22. 11. 2020
Výstavní sál ve Špýcharu
Ve dnech 19. 9. – 22. 11. 2020 bude v Městském muzeu otevřena výstava s názvem Příběh
jednoho města: 750 let od první písemné zmínky o Dvoře Králové n/L, která bude věnována historii
královského věnného města. Návštěvník se seznámí pomocí artefaktů, ale i moderní techniky,
s dějinami města od první písemné zmínky (1270) až do současnosti. Vedle archeologických
vykopávek bude vystaveno i velké množství archivních dokumentů či exponátů, které reprezentují
významné řemeslné spolky. Některé z nich budou vystaveny úplně poprvé.
Přijďte se podívat, jak naším městem procházel čas a jaké stopy zanechal v jednotlivých stoletích.
Zveme Vás na vernisáž výstavy, která proběhne v pátek 18. září od 17 hodin v přednáškovém sále
ve Špýcharu. Výstavu zahájí pan prof. RNDr. Karel Martinek přednáškou s názvem: „ Kde je
zapsána první písemná zmínka o Dvoře? V jaké vznikla historické době? Nalezena Markova ves“.
Součástí vernisáže bude i slavnostní křest knihy Pokus o stručné dějiny Dvora králové, v nichž je
obsaženo XXX listin, autora Carla Josepha von Bienenberga, kterou do češtiny přeložil prof. JUDr.
Ignác Antonín Hrdina, DrSc.
Těším se na Vaši návštěvu.
Vstupné:

dospělí 40,- Kč
snížené vstupné 20,- Kč

VÝSTAVA: SEVERSKÉ FRAGMENTY
26. 9. – 25. 10. 2020
Expozice textilního tisku
Královédvorský rodák, Jan Maruška, by rád složil hold městu, ve kterém prožil prvních dvacet
života. Vrací se sem z cest, které ho v minulosti zavedly do severní Afriky a Skandinávie. 16 let
pracoval v zahraničí a dnes se zaujetím vypráví o Finsku, Švédsku a Norsku. Nejen slovy, ale také
fotografiemi. Severské země mu učarovaly a silně na něho zapůsobily jednoduchostí, přímočarostí
a vztahem člověka k přírodě. Fotografování se věnuje jako svému koníčku už 55 let. Výstava, která
se koná na střední škole a na níž Jan Maruška v letech 1965 - 1969 studoval, obsahuje 12
velkoformátových a řadu menších fotografií. O zážitcích a setkáních s lidmi, žijících na Severu píše
ve své knize „Kolik měří Skandinávie?“, jejíž křest by měl proběhnout při vernisáži.

LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM (Mikal Hem)
16. 9. 2020. od 18.00 hodin
Přednáškový sál ve Špýcharu
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by mohla
sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás všechna tajemství tohoto řemesla – jak
se dostat na vrchol, jak se na něm udržet, a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu
můžete najít od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae
Ceaușesca. Kniha novináře Mikala Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a
bude jistě živnou půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí.
účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořecký. Koná se v městském muzeu.
Vstupné 120,- Kč.

