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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Městské  muzeum  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem  je  příspěvková  organizace  zřízená
Městem Dvůr Králové nad Labem za účelem zajištění standardizovaných veřejných služeb
kultury,  a to  jako  muzeum.  Předmětem  hlavní  činnosti  je  získávání  a  shromažďování
přírodnin  a lidských  výtvorů  pro  vědecké  a  studijní  účely,  zkoumání  prostředí  daného
regionu,  z něhož  jsou  přírodniny  a  lidské  výtvory  získávány.  Muzeum  dále  z některých
vybraných  přírodnin  a lidských  výtvorů  vytváří  sbírky,  které  trvale  uchovává,  eviduje  a
odborně  zpracovává.  Dále  umožňuje  veřejnosti  jejich  využívání  a  zpřístupňování
prostřednictvím poskytování vybraných veřejných služeb. Muzeum zajišťuje ochranu sbírek
po všech stránkách, vytváří příznivé podmínky pro uchování sbírek, tak jak vyžaduje zákon č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů.

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Sladkovského 530
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 434 64 386
ID:    3qmiwvx

mobil: 603 295 389
telefon: 499 623 800
e-mail: info@muzeumdk.cz
www.muzeumdk.cz

Otevírací doba:

květen - září úterý - neděle 9 - 12 / 13 - 17 
říjen - duben úterý - pátek 9 - 12 / 13 - 16
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II. ODBORNÁ ČINNOST

Sbírky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem jsou od roku 2002 evidovány
v Centrální  evidenci  sbírek Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem DKR/002-04-
25/099002 a je s nimi nakládáno podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy. Tím je stanoven i rozsah odborné činnosti při tvorbě a spravování sbírkového fondu.

SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK

Městské  muzeum  spravuje  sbírkový  fond  rozdělený  na  podsbírky:  historická,
numizmatická, jiná - fotografie, negativy, diapozitivy, filmy, videozáznamy a zvuková media
a podsbírku písemností  a tisků. Základ podsbírky historické tvoří  tzv. starý fond, který se
začal  vytvářet  počátkem 20. století.  Převážně dokumentuje 19. a 20. století.  Podstatný díl
podsbírky  tvoří  lidový  nábytek,  řemeslné  nástroje  a  výtvarné  umění.  Důležitou  součást
představuje Křížová cesta malíře J. V. Bergla z roku 1759. V podsbírce je dále zastoupena
etnografie, militaria, výtvarná díla, umělecko-historické předměty, technika.

Ve fotografické podsbírce jsou zastoupeny černobílé,  kolorované a barevné fotografie,
skleněné diapozitivy, negativy, filmy, videokazety, obrazové a zvukové záznamy na nosičích
CD-R a DVD, které hlavně dokumentují 20. století v regionu. 

Podsbírka numizmatická obsahuje převážně mince a papírová platidla z českých zemí do
roku 1919 a Československé republiky. Tvoří ji mince z denárového, grošového, tolarového
období,  dále  rakouské,  zlatníkové  a  korunové měny.  Nejcennějším platidlem je  rakouská
papírová bankocedule z roku 1874 v hodnotě 1000 zl. Menší část tvoří medaile, vyznamenání
a odznaky.

Významnou  součást  podsbírky  písemností  a  tisků  představují  staré  tisky,  z  nichž
nejzajímavější jsou tisky ze Šporkovy knižnice v Kuksu, dále Kancionál litoměřický z roku
1577 a Latinský žaltář Dvora Králové z roku 1592. Dále jsou v ní zastoupeny staré kalendáře,
noviny, modlitební knížky, drobné tisky, plakáty, letáky, pozůstalosti, doklady, dokumentace,
korespondence,  rukopisy,  kroniky.  Podsbírku  fotografickou  spravuje  paní  Jaroslava
Tománková (zároveň zastává funkci průvodkyně) a podsbírku historickou, numizmatickou,
písemností a tisků spravuje Ing. Lenka Stehnová (kurátor sbírek). 

Evidence je vedena v předepsané formě přírůstkové knihy, v druhém stupni evidence na
kartách.  Od  roku  2003  je  tvořen  jednotný  systém  evidence  muzejních  sbírek  pomocí
programu  Demus.  V roce  2006  byla  zakoupena  licence  tohoto  programu  Demus  01
a postupně je celý sbírkový fond do programu zaváděn. Hlášení o změnách je v předepsané
podobě a intervalu (2x ročně) odesíláno do Centrální evidence sbírek na Ministerstvo kultury
ČR.  Do  této  evidence  jsou  oznamovány  i  nové  přírůstky  sbírek.  Stejným  způsobem  je
prováděno i převedení přírůstkových čísel na čísla inventární.

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů
nám ukládá, aby sbírka Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem byla inventarizována
v úplnosti  nejpozději  v průběhu  10  let.  Což  bylo  k 31.  12.  2009  splněno.  V roce  1999
proběhla mimořádná inventarizace, která obsáhla celý sbírkový fond. Po uplynutí 10 let jsme
mohli  konstatovat,  že  celý  sbírkový  fond  prošel  řádnou  inventarizací.  Žádné  nedostatky
nebyly zjištěny. Ve sbírkovém fondu chybí pouze předměty, které byly odcizeny v roce 2003
a 2009. 

Nyní jsme opět na startu a začínáme s inventarizací tisíců položek sbírkového fondu. Po
celý  rok  probíhala  průběžná  inventarizace  sbírkových  předmětů  v  podsbírce  historické,
fotografické i v podsbírce písemností a tisků. V podsbírce historické to bylo v části umění
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(obrazy,  plastiky),  etnografie (nábytek, hodiny, řemeslné nářadí, keramika), sklo, porcelán,
oděv a textil (textilní doplňky), obuv, vánoční ozdoby, hračky. V podsbírce písemností a tisků
to  byly  drobné  tisky,  plakáty,  pozvánky,  noviny,  staré  tisky,  mapy,  příležitostné  tisky.
V podsbírce fotografií a negativů to byly fotografie Dvora Králové nad Labem. V uplynulém
roce bylo zinventarizováno celkem  3.127 ks sbírkových předmětů. Podařilo se toho docílit
jednak inventarizací většího množství vlastních sbírkových předmětů použitých na výstavách
a dále pak zvýšenou činností při inventarizaci v rámci zápůjček pro jiná muzea.

V roce 2011 se mírně pokročilo v digitalizaci sbírek.
Stav digitalizace:
Podsbírka historická, numizmatická, písemností a tisků se vede v jedné databázi a obsahuje
celkem 22.628 ks z toho 4.366 ks má záznam v počítači.
Podsbírka jiná - fotografie, negativy apod. má svoji vlastní databázi a obsahuje celkem 13.923
ks z toho 1.782 ks má záznam v počítači.
Jen  nepatrná  část  sbírek  je  vyfotografována  či  jiným způsobem  zachycena.  Důvodem  je
vytíženost zaměstnanců, kdy správkyně sbírek pracují v kumulovaných funkcích, což se týká i
dalších zaměstnanců muzea.

V průběhu roku 2011 jsme  se  opět  potýkali  s  nedostatkem prostoru  pro  další  rozvoj
sbírkové činnosti.  Stávající  depozitáře  jsou již  kapacitně  naplněny a  nelze  tedy do sbírek
přijímat předměty větších rozměrů. Týká se to zejména nábytku a jeho souborů. V souvislosti
se současnými výstavními trendy a vzhledem k plánu výstav a sbírkotvorné koncepci muzea,
je  nutné  problém  co  nejrychleji  vyřešit.  Situaci  by  mělo  zlepšit  vybudování  depozitáře
v půdních prostorách hlavní budovy.  Termín dokončení je plánován na měsíc  červen roku
2013. 

OCHRANA SBÍREK A RESTAUROVÁNÍ

Celý objekt Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem je chráněn elektronickým
zabezpečovacím  systémem  s připojením  na  Policii  ČR.  Instalovaná  elektronická  požární
signalizace  je  prostřednictvím pultu  centrální  ochrany propojena  s bezpečnostní  agenturou
Raxo,  a.s.  a  Hasičským  záchranným  sborem  ve  Dvoře  Králové  n.  L.  Postupně  je  ve
výstavních  prostorách zabezpečovací  systém doplňován i  o  systém kamerový s digitálním
záznamem.

V roce 2011 muzeum opět nedostalo žádné finanční prostředky na restaurátorské práce.
To  pro  sbírkový  fond muzea  není  dobré.  Rozsáhlá  kolekce  praporů  potřebuje  minimálně
čištění. Nečistoty nashromážděné za desetiletí v podstatě rozřezávají vlákna praporu a hrozí
jejich totální zničení. Ve špatném stavu jsou také staré tisky ze Šporkovy knihovny v Kuksu,
dále Kancionál litoměřický z roku 1577 a Latinský žaltář Dvora Králové z roku 1592 atd.
Mají poškozenou vazbu i stránky, také by si zasloužily restaurování.
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AKVIZICE

Akviziční  činnost  je  stanovena  zřizovací  listinou,  která  Městskému  muzeu  ve  Dvoře
Králové  nad  Labem  ukládá  povinnost  doplňovat  stávající  sbírkový  fond  o  předměty
dokumentující historii, vývoj i současnost regionu. I přes omezené finanční prostředky v roce
2011 byly muzejní sbírky doplněny následujícím způsobem:

Počet evidenčních čísel přírůstků za rok 2011: 795 
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k 31. 12. 2011: 16.733

K 31.  12.  2011  je  ve  sbírkách  Městského  muzea  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem  celkem
evidováno: 36.551 ks sbírkových předmětů.

Většina  přírůstků  je  získána  vlastním  sběrem,  případně  od  dárců  prostřednictvím
darovacích  smluv.  Jen  několik  přírůstků  bylo  získáno  koupí,  což  není  ideální  stav.  Ty
nejkvalitnější  předměty  se  dostávají  mimo  náš  region  a  v budoucnu  ve  sbírkovém fondu
budou chybět. Vytvoří se tak mezery, které nebude možné zaplnit. Již nyní zjišťujeme, že je
nutné doplnit mobiliář i předměty denní potřeby z období první republiky. Bohužel, na jejich
zakoupení  nemáme  finanční  prostředky.  Je  také  potřeba  myslet  i  na  budoucnost  a sbírat
předměty z 50. – 70. let 20. století. Jsou zatím běžně dostupné a dají se získat darem nebo za
symbolickou cenu.

PŘÍRŮSTKY V JEDNOTLIVÝCH PODSBÍRKÁCH

Podsbírka historická 

Přírůstek  za  rok  2011 činí  57 přírůstkových čísel.  Tato  sbírka  obsahuje  k 31.  12.  2011
11.140 ks sbírkových předmětů. 
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:

- soubor vánočních ozdob ze 40. – 90. let 20. století, dar a vlastní sběr
- škamna, 1 čtvrtina 20. století, dar
- dřevěné školní rámové počítadlo, 1. pololetí 20. století, dar

Podsbírka písemností a tisků   

Přírůstek za rok 2011 činí  151 přírůstkových čísel.  Tato sbírka obsahuje k 31.  12.  2011
4.180 ks sbírkových předmětů. 
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:

- Podzvičinsko – vesnické noviny okresu Dvůr Králové n. L., 50. léta 
20. století, vlastní sběr

- novinové výstřižky z let 1970 - 2007 (JUTA, TIBA, D.K.n.L, KUKS), vlastní
sběr

- stavební plány – přístavba k domu č. p. 532, stavba textilní školy, vily 
E. Neumanna, vlastní sběr

- kronika pionýrských táborů n. p. TIBA z let 1958 - 1968, dar
- pozůstalost po F. Trohořovi, 1. třetina 20. století, dar
- sezónní kartička pro vstup na královédvorské koupaliště z roku 1942, dar
- soubor materiálů nepolitické organizace K231 z roku 1968, dar
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Podsbírka numizmatická

Přírůstek za rok 2011 činí  17  přírůstkových čísel.  Tato sbírka obsahuje k 31. 12. 2011
7.308 ks sbírkových předmětů. 
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:

- příležitostný odznak k 10. výročí SK Sochor, dar
- pamětní medaile Karla IV., koupě

Podsbírka jiná -  fotografie,  negativy,  diapozitivy,  filmy, videozáznamy a zvuková
media

Přírůstek  za  rok  2011  činí  31  přírůstkových  čísel.  Tato  sbírka  obsahuje  k 31.12.2011
13.923 ks sbírkových předmětů. 
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:

- kolekce  skleněných  diapozitivů  z počátku  20.  století  (rodinné  fotografie,
cvičení Sokolů, město Dvůr Králové n. L., dar rodiny Stránských a Putzkerů)

- fotografie z otevření školy v Lipnici, 1915 - 1918, vlastní sběr
- fotografie kapličky na návsi v Lipnici, 1906 - 1908, vlastní sběr

Rodina Putzkerů a Stránských v Hradební (Zlaté) uličce
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MUZEJNÍ KNIHOVNA

Knihovní  fond  je  zaregistrován  na  Ministerstvu  kultury  ČR a  plní  funkce  regionální
knihovny.  Městské  muzeum  tak  vstoupilo  do  projektu  o  poskytování  regionálních
knihovnických služeb pod záštitou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V rámci
tohoto projektu byly zakoupeny hlavní moduly knihovního systému Clavius, který umožní
elektronické zpracování databáze celého knižního fondu. Navíc se podařilo v roce 2007 získat
finanční prostředky z grantového programu Ministerstva kultury ČR VISK 3. Díky tomu byl
zakoupen nový počítač, který nyní slouží jako výkonný server muzea a na něm je umístěn
program a on-line katalog Clavius, který umožňuje vyhledávání ve fondu a je prostřednictvím
internetových  stránek  muzea  přístupný  badatelské  veřejnosti.  Dále  byly  z grantových
prostředků dokoupeny další moduly softwaru Clavius (modul Vyhledávání, On-line katalog a
Regionální báze). V rámci tohoto projektu pokračovala po celý rok 2008 práce na převádění
knihovních titulů do programu Clavius, k 31. 12. 2008 bylo do databáze zadáno 1.799 svazků
regionální  literatury.  Práce  na  vytváření  databáze  pořád  pokračují.  K 31.  12.  2011  je
v programu uloženo 2.241 titulů.

V roce 2011 byl knihovní fond doplněn o 105 svazků a k 31. 12. 2011 obsahuje 5.420
knihovních jednotek.

Funkci knihovnice zastávala Bc. Lenka Čápová. Opět se jedná o kumulovanou funkci
spolu  s funkcí  průvodkyně,  pedagogicko-výchovného  pracovníka  (tvorba  vzdělávacích
programů)  a  navíc  propagačního  pracovníka  muzea  (tvorba  veškerých  propagačních
materiálů).
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III. VYUŽITÍ SBÍREK

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem má své výstavní prostory rozděleny na
stálé expozice (stálá expozice věnovaná historii města a muzejní galerie) a výstavní sál, kde
jsou pořádány výstavy celoročně na základě ročního plánu výstav. Tento plán byl v roce 2011
dodržen. Snažíme se, aby v rámci roku proběhly výstavy s různou tématikou a byl uspokojen
co nejširší okruh návštěvníků. Největší prostor dostávají výstavy s regionálním zaměřením,
pak následují výstavy pro děti a umělecké výstavy.

Celkem bylo v loňském roce pořádáno sedm výstav, v délce trvání od 1 do 2 měsíců.
Kromě těchto výstav se pořádaly v průběhu roku další akce v prostorách městského muzea.
Jednalo se o přednášky, interaktivní dílny, besedy, koncerty apod. 

Instalace a demontáž výstav, stejně jako příprava a zajištění všech doprovodných akcí, je
prováděna muzejními pracovníky. Vzhledem k tomu, že se výstavy mění poměrně často, má
to vliv na vlastní muzejní práci, která je díky organizaci výstav často narušovaná. Není tak
dost času na zpracování sbírek, digitalizaci ani kvalitní propagaci muzea. Ale to je problém
všech malých muzeí.
K výstavám byly využity vlastní sbírky i sbírky zapůjčené jinými institucemi či jednotlivci.
Celkově bylo v roce 2011 pro výstavní účely vypůjčeno 186 sbírkových předmětů od jiných
institucí  a  naopak  z vlastních  sbírek  bylo  do  jiných  institucí  zapůjčeno  861  sbírkových
předmětů.

Instituce, se kterými muzeum spolupracovalo při výstavní činnosti v roce 2011:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Městské muzeum v Úpici, Městské muzeum v Jaroměři,
Regionální galerie a muzeum v Jičíně, Regionální muzeum v Náchodě, Východočeská galerie
v Pardubicích,  Centrum pro rodinu a sociální péči – klub Ámos Ostrava,  Farní úřad Dvůr
Králové  nad  Labem,  Městský  úřad  Dvůr  Králové  nad  Labem,  odbor  životního  prostředí,
Městské kulturní  zařízení  Jaroměř,  Barrandov studio,  a.s.  Praha,  Divadlo  Pod Palmovkou
Praha, LABRYS, o.p.s. Praha, Vyšší odborná škola grafická v Praze, Unie Comenius Praha,
VÁNOČNÍ OZDOBY, DUV - DRUŽSTVO Dvůr Králové nad Labem.
Organizačně náročná byla hlavně výstava „Jak se oblékají princezny“, při jejíž přípravě se
spolupracovalo  s Barrandov  studiem,  a.s.  Vyřizovala  se  zápůjčka  originálních  kostýmů
z pohádek  „Princezna  se  zlatou  hvězdou  na  čele“  a  „Pekařův  císař“  a  „Císařův  pekař“.
Výstava byla  doplněna originálními  kresbami návrhů kostýmů architekta Vladimíra Synka
zapůjčených ze soukromé sbírky.

Jednotlivci se kterými muzeum spolupracovalo při výstavní činnosti v roce 2011: Jiří
Synková,  manželé Paulovi,  Luboš Halbich,  Josef Kaše, mladí  umělci  sdružení ve skupině
Colportante artisti asociali!
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VÝSTAVY POŘÁDANÉ V     ROCE 2011:

JAK SE OBLÉKAJÍ PRINCEZNY
28. 1. – 27. 3. 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Výstavu více než 50 let starých návrhů a kostýmů z pohádky „Princezna se zlatou hvězdou na
čele“ a „Pekařův císař“ a „Císařův pekař“. Návrhy pocházely z dílny architekta Vladimíra
Synka. Kostýmy zapůjčilo Barrandov Studio, a.s. Praha.  V expozici byl k vidění např. myší
kožíšek nebo troje šaty na přání pro princeznu Ladu. Součástí výstavy byla také pohádková
kostymérna.

KAM S NIMI
aneb vše o třídění odpadu v našem městě
8. 4. – 15. 5. 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Výstava  vznikla  ve spolupráci  s  Městským úřadem -  odborem životního prostředí  a  byla
určena  pro  všechny  věkové  kategorie.  Návštěvníci  se  seznámili  s  historií  třídění  odpadů
a zpětným odběrem elektrozařízení v našem městě. Dále byl připraven interaktivní výukový
program,  kde  se  děti  i  dospělí  učili  správně  třídit  odpady  i  použitá  elektrozařízení.  Do
expozice  byly  zařazeny   elektrospotřebiče  oceněné v  soutěži  „O nejstarší  sebraný
elektrospotřebič", kterou pořádal v roce 2009 ASEKOL. Z deseti oceněných spotřebičů byly
dva právě ze Dvora Králové nad Labem (horské slunce Hanau z roku 1935 získalo 1. místo
v kategorii elektrické hračky a zřízení pro volný čas a rozhlasový přijímač Telegrafia Triumf-
Bali z let 1936-37 získal 3. místo v kategorii spotřební elektronika). 
Součástí výstavy byla i soutěž - návštěvníci mohli na místě vhodit do schránky vyplněné
soutěžní dotazníky, které byly po skončení výstavy slosovány. 

POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA
3. 6. – 28. 8. 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Městské muzeum si v roce 2011 připomnělo 120. výročí svého založení.  K tomuto jubileu
připravilo ve spolupráci s neziskovou organizací LABRYS, o.p.s. výstavu POODHALENÁ
TAJEMSTVÍ  MĚSTA.  Na  výstavě  byly  prezentovány  archeologické  nálezy  z moderního
archeologického výzkumu,  který probíhal od roku 2010 v historickém centru města Dvora
Králové  nad  Labem.  Výzkum  přinesl  obrovské  množství  nových  nálezů  a  informací  o
každodenním životě města.
V expozici byly veřejnosti představeny fundovaně zpracované archeologické nálezy doplněné
fotografickým a mapovým materiálem. Dominantou výstavy se stala replika haltýře (srubová
nádrž na vodu) nebo rekonstrukce archeologického naleziště.

COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI!
3. 9. – 9. 10. 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Salón mladých královédvorských výtvarníků opět v muzeu. Skupina umělců sdružených pod
názvem COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI! nám představila novinky ve své tvorbě.
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PLAKÁTY proti 
RASISMU, XENOFOBII, INTOLERANCI A ŠIKANĚ
15. 9. – 9. 10. 2011
výstavní síň ve Staré radnici
Výstava plakátů  studentů propagační  grafiky Vyšší  odborné školy grafické  v Praze.  Práce
mladých výtvarníků byly  možná trochu provokující,  ale  snad inspirovaly k zamyšlení  nad
závažnými společenskými jevy, kterými rasismus, xenofobie, intolerance a šikana bezesporu
jsou. 

ZE SVĚTA ZVÍŘAT - PLAZI
17. 10. – 20. 11. 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Další zajímavá interaktivní výstava připravená ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální
péči  v Ostravě,  která  byla  věnovaná plazům. V expozici  si  bylo  možné vyzkoušet  „lovit“
hmyz  jako chameleón,  pohybovat  se  v želvím krunýři,  „postarat  se“  o žabí  vajíčka  apod.
K dispozici byl také pracovní katalog.

VÁNOČNÍ OZDOBY
tradice výroby vánočních ozdob na Královédvorsku
2. 12. – 8. 1. 2011
výstavní sál v budově Špýcharu
Výstava  historických  a  současných  vánočních  ozdob  ve  spolupráci  s firmou  VÁNOČNÍ
OZDOBY,  DUV  -  DRUŽSTVO  Dvůr  Králové  nad  Labem,  která  v roce  2011  oslavila
80. výročí svého založení.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POŘÁDANÉ V     ROCE 2011

Divadelní  představení  pro nejmenší  pořádalo  Volfovo rodinné  divadlo  (od  září  divadélko
Zvoneček) a loutkářský soubor Klíček. Celkem 22 představení.

KOCOUR V BOTÁCH
neděle 9. 1. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.

TŘI SNĚHULÁCI
sobota 15. 1. 2011 od 15.00
Pásmo pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.

POTOPENÝ ZVON
neděle 23. 1. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.

NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
neděle 6. 2. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.
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KREJČÍ NITKA
sobota 12. 2. 2011 od 15.00
Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.

KAŠPÁRKOVO POMETLO ZAMETLO
neděle 20. 2. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.

O ŠESTINOHÉM STRAŠIDLU
neděle 6. 3. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.

O PEJSKOVI A KOČIČCE
sobota 12. 3. 2011 od 15.00
Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.
O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE
neděle 20. 3. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.

KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RYTÍŘE
neděle 10. 4. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.

STRAŠIDLO NA HRADĚ, ČAROVNÁ PÍŠŤALKA
neděle 24. 4. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádky pro nejmenší.

O RUSALCE A VODNÍKOVI
neděle 8. 5. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší.

PRINCEZNA SVĚTLUŠKA
neděle 22. 5. 2011 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádky pro nejmenší.

NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
neděle 25. 9. 2011 od 16.00 
přednáškový sál v budově Špýcharu 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. Jedná se o představení 
nám všem známého Volfova rodinného divadla, které mění svůj název na divadlo Zvoneček

TŘI POHÁDKY O JEDNOM DRAKOVI
sobota 1. 10. 2011 od 15:00
Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.
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KOZA LÍZA
neděle 9. 10. 2011 od 16:00 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

STRAŠIDLO NA HRADĚ, ČAROVNÁ PÍŠŤALKA
neděle 23. 10. 2011 od 16:00 
Loutkové pohádky pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE
neděle 6. 11. 2011 od 16:00 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.

PÁSMO KAŠPÁRKOVÝCH POHÁDEK
sobota 12. 11. 2011 od 15:00
Pásmo pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.

O RUSALCE A VODNÍKOVI
neděle 20. 11. 2011 od 16:00 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

O ZTRACENÉM KAPESNÍČKU
sobota 3. 12. 2011 od 15:00
Pásmo pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.

KAŠPÁREK U JEŽIBABY
neděle 11. 12. 2011 od 16:00 
Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KOMPONOVANÉ VEČERY POŘÁDANÉ V     ROCE 2011

TŘI MAPY KRAJE F. A. ŠPORKA
úterý 15. 3. 2011 od 17 hodin
Promítání  studentských filmů,  jenž vznikly v rámci  projektu Tři  mapy kraje F.A.  Šporka,
který byl součástí celostátního programu Kulturně historického dědictví. Během programu se
účastníci blíže seznámili s podstatou projektu, shlédli jednotlivé filmy, kde ústřední postavou
byl hrabě F.A. Špork. Snímky se opravdu povedly!

KRÁLOVÉDVORSKO - TÉMATA A VARIACE
čtvrtek 17. 3. 2011 od 17 hodin
Přednáška o Královédvorsku s promítáním diapozitivů v podání pana Tomáše Mervarta.

HUMORNÉ A HRŮZNÉ PŘÍBĚHY ZE STARÝCH KRONIK
čtvrtek 14. 4. 2011 od 17.00
Poutavá přednáška bývalého kronikáře Pavla Janouška.
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BUDDHISMUS NA ZÁPADĚ 
A MEDITACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
čtvrtek 13. 10. 2011 od 19 hodin
Přednáška s velmi zajímavým tématem. Posluchači se na ní dozvěděli odpovědi na následující
otázky: Co to je meditace? Co to je buddhistická meditace? Co je cílem této meditace? Proč a
jak meditovat? Co mi může meditace přinést? Čím se liší filozofie a buddhismus? Co jsou
mantry? Co je mysl?
Přednášel dlouholetý zkušený žák lamy Ole Nydahla – Radek Růžička.

LEGIONÁŘI A VZNIK ČESKOSLOVENSKA
úterý 25. 10. 2011 od 18:00
Přednáška  k výročí  vzniku  Československa  spojená  s křtem  nové  knihy  „LEGIONÁŘI
OKRESU TRUTNOV“. Kniha přináší dosud nepublikované informace o královédvorské obci
legionářské a jejich členech.

DÍLNY POŘÁDANÉ V     ROCE 2011

JARNÍ DÍLNA
18. – 19. 4. 2011 
Letošní jarní dílna vycházela z naší výstavy o třídění odpadu. Ze starých novin se vyráběl 
ruční papír a z petlahví zvířátko nebo vázička.

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALENSKÝM
„Cesty kreativní fantazie k výtvarnému sdělení“
sobota 15. 10. 2011
Malí výtvarníci si mohli vyzkoušet monotyp, automatickou kresbu nebo si popovídat 
o barvách a jejich působení na člověka.  

VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALENSKÝM TENTOKRÁT 
PRO DOSPĚLÉ
„Cesty kreativní fantazie k výtvarnému sdělení“
středa 23. 11. 2011 od 18 hodin
Všechny  dílny  jsou  většinou  zaměřené  na  dětského  návštěvníka,  přesvědčili  jsme  se,  že
i dospělý návštěvník chce tvořit, oprostit se od každodenních starostí a stresu. Proto si velcí
výtvarníci  mohli  vyzkoušet  monotyp,  automatickou  kresbu  nebo  si  popovídat  o  barvách
a jejich působení na člověka. 

VÁNOČNÍ DÍLNA
středa 7. 12. – čtvrtek 8. 12. 2011
Městské muzeum připravilo již tradiční vánoční dílnu k načerpání inspirace pro sváteční dny.
Opět byly připraveny ukázky malování vánočních ozdob. Stejně jako v minulých letech bylo
možné získat originální vánoční ozdobu podle vlastního přání. Pod vedením naší lektorky si
návštěvníci  mohli  vyrobit  vánoční  přání  pro  své  blízké  nebo  vánoční  ozdoby  na  svůj
stromeček.
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KONCERTY POŘÁDANÉ V     ROCE 2011

OD KLASIKY PO SWING
čtvrtek 20. 1. 2011 od 18 hodin
Vystoupení Školního orchestru a CRAZY BANDU ze Základní umělecké školy ve Dvoře 
Králové nad Labem pod vedením Vladimíry Matuškové.

FÁMY
pátek 1. dubna 2011 od 20 hodin
Koncert bluegrassové skupiny.

AKORDEONOVÝ KONCERT VÁCLAVA MLEJNKA
úterý 5. dubna 2011 v 19 hodin
Koncert byl mimořádnou příležitostí, jak se seznámit s koncertním akordeonem. 

CLAWED FOREHEAD
pátek 29. dubna 2011 od 20 hodin
Koncert mladého kvarteta ve složení Dominika Pavliňáková (housle, zpěv), Lukáš Mareček
(violoncello), Michal Tuček (violoncello, viola da gamba), Lenka Barotková (kontrabas).

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ZUŠ VE DVOŘE KRÁLOVÉ N. L.
čtvrtek 26. 5. 2011 od 18 hodin
Koncert byl určen všem příznivcům hudby a Základní umělecké školy ve Dvoře Králové nad
Labem. Vystoupili na něm žáci hudebního oboru, kteří v letošním školním roce 2011 končí
svá studia na Základní umělecké škole.

KYTAROVÝ RECITÁL DAVIDA JAKUBCE
pátek 25. 11. 2011 od 19 hodin
Kytarový recitál Davida Jakubce, jako host vystoupil Václav Vaňura. Hrálo se country, folk, 
jižanský rock a další žánry.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ DVŮR KRÁLOVÉ n. L.
čtvrtek 15. 12. 2011 od 17:00

JAMES HARRIES
sobota 17. 12. 2011 od 19.00 
Vánoční koncert anglického hudebníka Jamese Harriese.

DALŠÍ AKCE

MAŠKARNÍ PLES – ŠIBŘINKY
sobota 12. 11. 2011 od 20:00
První muzejní ples pořádaný ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sokol Dvůr Králové
nad Labem.  Konal  se v Zábavním centru Zálabí  Dvůr Králové nad Labem. Hrála  hořická
skupina EGO RETRO MUSIC. Byla připravena také bohatá tombola a předtančení. Akce se
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povedla, doufáme, že se maškarní ples stane tradicí a bude každý rok otvírat královédvorskou
plesovou sezónu.

NÁVŠTĚVNOST MUZEA V     ROCE 2011

Nejnavštěvovanější výstavy:

ZE SVĚTA ZVÍŘAT 1.039 osob

JAK SE OBLÉKAJÍ PRINCEZNY 2.500 osob

Nejnavštěvovanější doprovodný program:

MAŠKARNÍ PLES – ŠIBŘINKY

JARNÍ DÍLNA 

VÁNOČNÍ DÍLNA spojená s malováním vánočních ozdob

Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2011: 9.857 osob

rok 2003: 7.879, rok 2004: 6.845, rok 2005: 13.583, rok 2006: 10.052, rok 2007: 9.573, 
rok 2008: 8.039, rok 2009: 8.124, rok 2010: 8.567
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IV. VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Pro  příznivce  novodobých  dějin  vydaly  Československá  obec  legionářská  -  Jednota
Mladá Boleslav a Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci s Městským muzeem Dvůr
Králové  nad  Labem  a  Krkonošským  muzeem  Správy  Krkonošského  národního  parku
Vrchlabí  publikaci  „LEGIONÁŘI  v boji  za  vznik  Československa.  Legionáři  okresu
Trutnov.“ Publikace  obsahuje  informace  o  legionářských  obcích  v okresu  Trutnov,
životopisy  některých  legionářů,  ale  hlavně  přináší  dosud  nepublikované  informace
o královédvorské obci legionářské a jejich členech. Ve sborníku najdete také řadu zajímavých
fotografií.
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VI. PROPAGACE

Dobrá propagace je základem úspěchu každé akce, kterou muzeum pořádá. Již tradičně
ke každé zhotovujeme plakáty, které se vylepují na plakátovacích plochách v našem městě,
dále  v Jaroměři,  Trutnově  a  někdy  v Hradci  Králové.  Plakáty  se  také  roznáší  do  škol,
organizací, obchodů apod.

V dnešní  době  není  možné  existovat  bez  kvalitních  webových  stránek.  Nová podoba
muzejních stránek  www.muzeumdk.cz byla  spuštěna v dubnu 2010. Stránky se pravidelně
aktualizují a doplňují o zajímavosti a fotografie. Pro zviditelnění některých akcí vkládáme na
webové stránky a na portál www.kralovedvorsko.cz speciální upoutávky – bannery.

Další krok ke zlepšení propagace bylo zřízení muzejního facebooku. Tato sociální síť je
oblíbená  mezi  mladou  generací  a  umožňuje  snadné  a  bezplatné  šíření  informací  o  dění
v muzeu. O úspěchu svědčí zvyšující se počet „fanoušků“ muzea. V rámci sítě se propojujeme
s dalšími  institucemi  a  tím  se  naše  akce  dostávají  k většímu  množství  potencionálních
návštěvníků.

K vylepšení propagace městského muzea přispívá i pravidelné publikování v Novinách
královédvorské radnice.  V roce 2011 to byly  drobné články k 120. výročí muzea,  výstavě
mladých umělců nebo vánočním ozdobám. Nechyběly ani upoutávky na další akce muzea.
Článečky o našich akcích se objevují také v Krkonošském deníku (viz. příloha č. 2). Velice
přínosné jsou také rozhovory a upoutávky v Českém rozhlase Hradec Králové. 

Na konci  ledna  2011 muzeum otevřelo  výstavu „Jak  se  oblékají  princezny“.  Byla  to
velice  nákladná  výstava,  proto  bylo  nutné  připravit  intenzivní  reklamní  kampaň.  Byly
připraveny  krátké  reklamní  spoty,  které  byly  umístěny  na  našich  webových  stránkách,
facebooku  a  v královédvorském kině.  Dále  bylo  připraveno  časosběrové video  z instalace
výstavy a klasické video z vernisáže a samotné výstavy. Obě videa bylo možno shlédnout na
webových stránkách a facebooku. 

Nově jsme ve  spolupráci  s Tělovýchovnou  jednotou Sokol  Dvůr  Králové  nad Labem
uspořádali  maškarní  ples.  Jeho úkolem je  obnovit  tradici  konání  sokolských Šibřinek pro
dospělé a také zviditelnění instituce muzea. Akce měla ukázat, že i obnovení tradice může být
zábavné.
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VII. HOSPODAŘENÍ

Rok  2011  Městské  muzeum  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem  ukončilo  se  záporným
hospodářským  výsledkem –  35 590,78  Kč.  Tento  výsledek  odráží  problémy  se  stále  se
snižující  dotací  od  zřizovatele  a  nárůstem  cen  ve  všech  oblastech.  Městské  muzeum
dlouhodobě  nedostává  žádné  finanční  prostředky  na  nákup  sbírkových  předmětů,
restaurování, nákup hmotného majetku a v roce 2011 poprvé ani na výstavní činnost.  

Oproti plánovanému rozpočtu byly vyšší tržby z prodeje služeb, tzn. tržby ze vstupného a
pronájmů. V roce 2009 jsme za vstupné utržili 80.708 Kč, v roce 2010 to bylo 126.170 Kč a
v roce 2011 to bylo  211.735 Kč.  Toho bylo  dosaženo úpravou cen vstupného do stálých
expozic muzea a na některé výstavy. Byla to hlavně výstava „Jak se oblékají princezny“ a
maškarní ples, kde byly vysoké náklady na realizaci, proto bylo vstupné upraveno na, pro
muzeum  nezvykle,  vysokou  sumu.  Doufáme,  že  se  nám  vzrůstající  tendence  příjmů  ze
vstupného  podaří  udržet.  Na  straně  nákladů  byly  dodrženy  všechny  závazné  limity
odsouhlasené Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem. 

V roce  2011  jsme  získali  finanční  prostředky  z grantového  programu  na  podporu
profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
publikační činnost. Knihu se nepodařilo vydat pro nedostatek finančních prostředků a dotace
byla  vrácena.  Také  jsme  získali  finanční  prostředky  z grantového  programu  Ministerstva
kultury  poskytnuté  z kapitoly  ISO/A  –  integrovaný  systém  ochrany  movitého  kulturního
dědictví na zabezpečovací zařízení v rámci akce „rekonstrukce muzea“, ta byla odložena a
získaná dotace byla opět vrácena.

Návštěvník  muzea  je  stále  náročnější,  proto  také  připravit  zajímavý  projekt  je  stále
složitější  a  nákladnější.  Finanční  prostředky  od  zřizovatele  pokrývají  náklady  muzea  na
energie  a mzdy.  Z prodeje služeb (vstupné,  pronájem, prodej) dokážeme pokrýt jen běžné
náklady na výstavní činnost (plakáty, pozvánky, doprava, výlep). Každý projekt muzea je tak
sázka do loterie, kdy doufáme, že akce bude úspěšná a investované prostředky se nám vrátí.
Takový  stav  není  dlouhodobě  udržitelný,  proto  je  nutné  hledat  další  zdroje  financování
muzea. Jednu možnost představují granty.  Druhá možnost je vytvoření sítě sponzorů, kteří
budou na akce muzea přispívat. Situace ve městě však není příliš příznivá a firmy, které si
mecenášství mohou dovolit, se zaměřují hlavně na oblast sportu. Tady je prostor pro muzeum.
Musíme přijít s takovými projekty, které bude stát zato podporovat. Příkladem byla výstava
„Jak se oblékají princezny“. Podařilo se sponzorsky získat plakáty, pozvánky a občerstvení na
vernisáž. Dále se podařilo prodat reklamu na plakát v celkové částce 30.000 Kč. 
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Vyhodnocení nákladů v uplynulém období

  hlavní činnost vedlejší činnost celkem

spotřeba materiálu  62542,68 12,32 62555

spotřeba energie  465464,05 1317,27 466781,32

prodané zboží (nákup)  40373,42 40373,42

opravy a udržování  17092,50  17092,5

restaurování, konzervace 0  0

cestovné  8076,00                  892,00 8968

náklady na reprezentaci  8191,00  8191

ostatní služby  373591,98  373591,98

mzdové náklady  1485688,19 482,81 1486171

zákonné sociální pojištění 496990,04 173,96 497164

ostatní sociální pojištění  4095,00  4095

zákonné sociální náklady 48257,25  48257,25

ostatní daně a poplatky  1 960,00  1 960,00

jiné ostatní náklady (pojištění) 101253,00  101253,00

odpisy  4645,00  4645,00

ostatní soc. náklady                       6944,00              6944,00

Celkem:  3 084 790,69 43 251,78 3 128 042,47

Vyhodnocení výnosů v uplynulém období

  hlavní činnost vedlejší činnost celkem

tržby z prodeje služeb  211735,00 55 620,70 267355,70

tržby za prodané zboží  63 636,60 63 636,60
úroky
jiné ostatní výnosy
zúčtování fondů  

1 267,39
8 000,00

12 192,00  

1 267,39
8000,00

12 192,00

transfery  2 740 000,00  2 740 000,00

Celkem:  2 973 194,39 119 257,30 3 092 451,69
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VII. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Městské muzeum ve Dvoře Králové n. L. mělo v roce 2011 následující personální obsazení:

Odborní zaměstnanci:

1. ředitel muzea
2. kurátor sbírek, správce podsbírky historické, numizmatické a písemností a tisků, 

správce depozitáře
3. průvodkyně, správce podsbírky fotografické
4. knihovnice, pedagogicko-výchovný pracovník, grafik a aranžér (propagace a 

instalace výstav)

Ostatní zaměstnanci:

1. ekonom muzea (správce rozpočtu, účetní agenda, pokladna, prodej)
2. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáž výstav)
3. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáž výstav)

PŘÍLOHA Č. 1
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AKCE MUZEA VE FOTOGRAFIÍCH

JAK SE OBLÉKAJÍ PRINCEZNY
28. 1. - 27. 3. 2011  

   
Výstavu zahájila Věra Krátká (vlevo)                                                  manželé Paulovi s redaktorkou Danou Voňkovou
ředitelka divize FUNDUS BARRANDOV STUDIO, a.s.                   na výstavu zapůjčili originály návrhů kostýmů

   
to bylo něco pro děti……..

    
Princezna se zlatou hvězdou na čele - myší kožíšek, šaty princezny Florindely, šaty vévodkyně Glórie

Foto: Bedřich Machek

PODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA
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3.6.  - 28. 8. 2012

   

COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI! 4. 9. - 9. 10. 2011
PLAKÁTY proti 
RASISMU, XENOFOBII, INTOLERANCI A ŠIKANĚ 15. 9. - 9. 10. 2011

   

ZE SVĚTA ZVÍŘAT - PLAZI
17. 10. - 20. 11. 2011
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VÁNOČNÍ OZDOBY
tradice výroby vánočních ozdob na Královédvorsku
2. 12. - 8. 1. 2011

   

VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALENSKÝM
pro děti: 15. 10. 2012 
pro dospělé: 23. 11. 2012 

   

FÁMY, 1. dubna 2011
CLAWED FOREHEAD, 29. dubna 2011

   

MAŠKARNÍ PLES - ŠIBŘINKY
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12. 11. 2012 Zábavní centrum Zálabí Dvůr Králové nad Labem

   
moderátor plesu – BABA JAGA                                                         maškarní bez tomboly – nemyslitelné !

   
předtančení ARTRÓSA HOŘICE                                                        cena pro nejlepší masku

   
nejlepší maska – Otík a pan Pávek

PŘÍLOHA Č. 2
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NAPSALI O NÁS V     KRKONOŠSKÉM DENÍKU:
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