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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 sluţeb kultury, a 

to jako muzeum. Předmětem hlavní činnosti je získávání a shromaţďování přírodnin a 

lidských výtvorů pro vědecké a studijní účely, zkoumání prostředí daného regionu, z něhoţ 

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 

umoţňuje veřejnosti jejich vyuţívání a zpřístupňování prostřednictvím poskytování 

vybraných veřejných sluţeb. Muzeum zajišťuje ochranu sbírek po všech stránkách, vytváří 

příznivé podmínky pro uchování sbírek, tak jak vyţaduje 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@muzeumdk.cz
http://www.muzeumdk.cz/


 4 

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: historickou, 

numizmatickou, 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. Převáţně dokumentuje 19. a 20. století. 

Podstatný díl podsbírky tvoří lidový nábytek, řemeslné nástroje a výtvarné umění. 

Důleţitou součást představuje Kříţová cesta malíře J.V. Bergla z roku 1759. V posbírce 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 převáţně 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 nichţ 

nejzajímavější jsou tisky ze Sporckovy kniţnice v Kuksu - Kancionál litoměřický z roku 

1577 a Latinský ţaltář Dvora Králové z roku 1592. Dále jsou v ní zastoupeny staré 

kalendáře, noviny, modlitební kníţky, drobné tisky, plakáty, letáky, pozůstalosti, doklady, 

dokumentace, korespondence, rukopisy, kroniky. Podsbírku fotografickou spravuje paní 

Jaroslava Tománková (zároveň zastává funkci průvodkyně) a podsbíku 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. 
 Po celý rok probíhala poslední část průběţné inventarizace sbírkových předmětů ve 

sbírce numizmatické, fotografické i ve sbírce písemností a tisků. Ve sbírce historické to 

bylo v části umění, etnografie (nábytek, řemeslné nářadí, nádobí, sklo, porcelán, cínové 

nádobí, oděv a textil, insitní umění), betlémy, hudební nástroje, hračky, šperky, militaria, 

hodiny, dýmky a kuřácké potřeby. V uplynulém roce bylo zinventarizováno celkem 998 

ks sbírkových předmětů. Podařilo se toho docílit jednak inventarizací většího mnoţství 

vlastních sbírkových předmětů pouţitých na výstavách a dále pak zvýšenou činností při 

inventarizaci v rámci zápůjček pro jiná muzea. Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů nám ukládá, aby celá sbírka byla 
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inventarizována v úplnosti nejpozději v průběhu 10 let. Coţ bylo k 31.12. 2009 splněno. 

V roce 1999 proběhla mimořádná inventarizace, která obsáhla celý sbírkový fond. Nyní 

po uplynutí 10 let můţeme konstatovat, ţe celý sbírkový fond prošel řádnou inventarizací. 

Ţádné nedostatky nebyly zjištěny. Ve sbírkovém fondu chybí pouze předměty, které byly 

odcizeny v roce 2003 a 2009.  

 V roce 2009 se však nepodařilo pokročit v digitalizaci sbírek. Jen nepatrná část sbírek 

je vyfotografována či jiným způsobem zachycena. Důvodem je vytíţenost zaměstnanců, 

kdy správkyně sbírek pracují v kumulovaných funkcích, coţ se týká i dalších zaměstnanců 

muzea. 

 V průběhu roku 2009 jsme se opět potýkali s nedostatkem prostoru pro další rozvoj 

sbírkové činnosti. Stávající depozitáře jsou jiţ 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.  

Začátkem roku 2010 podalo Město Dvůr Králové n.L. grant na rekonstrukci hlavní 

budovy Městského muzea. Projekt počítá s vytvořením depozitářů v půdních prostorách 

muzea. Rozhodnutí o udělení grantu padne v červnu 2010.  

 

 

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 poţární 

signalizace je prostřednictvím pultu centrální ochrany propojena s bezpečnostní agenturou 

Raxo 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 2009 muzeum nedostalo ţádné finanční prostředky na restaurátorské práce. To 

pro sbírkový fond muzea není dobré. Hlavně poměrně rozsáhlá kolekce praporů potřebuje 

minimálně čištění. Nečistoty nashromáţděné za desetiletí v podstatě rozřezávají vlákna 

praporu a hrozí jejich totální zničení. 

 

 

AKVIZICE 

 

Akviziční činnost je stanovena zřizovací listinou, která Městskému muzeu ukládá 

povinnost doplňovat stávající sbírky o předměty dokumentující historii, vývoj i 

současnost regionu. I přes omezené finanční prostředky v roce 2009 byly muzejní sbírky 

doplněny následujícím způsobem: 

 

Počet evidenčních čísel přírůstků za rok 2009:         306  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k 31.12.2009: 15.925 

 

K 31.12.2009 je ve sbírkách Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem celkem 

evidováno:       34.071 ks sbírkových předmětů 

 

 

 Většina přírůstků je získána vlastním sběrem, případně od dárců prostřednictvím 

darovacích smluv. Jen nepatrná část přírůstků je získána koupí, coţ není ideální stav. Ty 

nejkvalitnější předměty se tím dostávají mimo náš region a v budoucnu ve sbírkovém 
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fondu budou chybět. Vytvoří se tak mezery, které nebude moţné zaplnit. Jiţ nyní 

zjišťujeme, ţe je nutné doplnit mobiliář i předměty denní potřeby z období první 

republiky. Bohuţel, na jejich zakoupení nemáme finanční prostředky.  

 

 

 

Podsbírka historická  

 

Přírůstek za rok 2009 činí 215 přírůstkových čísel. Tato sbírka obsahuje k 31.12.2009 

9.894 ks sbírkových předmětů.  

Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty: 

 

- soubor předmětů reprezentující ţivotní styl 70. let 20. století, získáno darem 

- soubor vánočních ozdob z produkce Druţstva vánoční ozdoby  Dvůr Králové 

n.L., který slouţí k doplnění stávající kolekce a po kompletaci bude tvořit 

ucelenou sbírku produkce vánočních ozdob v našem městě, datace: 60. léta 

20. století, získáno koupí od Druţstva vánoční ozdoby Dvůr Králové nad 

Labem 

- obraz Břetislava Menšíka „Krajina s rybníkem“ (2. čtvrtina 20. století), 

získáno koupí 

- obraz Jozy Mikše „Pohled na zimní Dvůr Králové nad Labem“ (1937), 

získáno darem 

 

 

Podsbírka písemností a tisků  
 

Přírůstek za rok 2009 činí 67 přírůstkových čísel. Tato sbírka obsahuje k 31.12.2009 3.455 ks 

sbírkových předmětů.  

Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty: 

 

- album novinových výstřiţků o Dvoře Králové nad Labem z let 1966-1992 

(sport, kultura, významné události a akce), získáno darem 

- kapesní kalendář v koţeném obalu firmy Gustav Deutsch z roku 1929, 

získáno darem 

 

 

Podsbírka numizmatická 

 

Přírůstek za rok 2009 činí 3 přírůstková čísla. Tato sbírka obsahuje k 31.12.2009 7.242 ks 

sbírkových předmětů.  

 

 

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

 

Přírůstek za rok 2009 činí 21 přírůstkových čísel. Tato sbírka obsahuje k 31.12.2009 13.480 

ks sbírkových předmětů.  

Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty: 

 

- skleněné ručně kolorované reklamní diapozitivy ze 30. – 40. let 20. století, 

získáno vlastním sběrem 
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- přehrada Les Království, obrazový a zvukový záznam na DVD, získáno 

koupí 

- královédvorský okruh z roku 1961 a 1964, obrazový a zvukový záznam na 

DVD, získáno koupí 

- závody motokár z roku 1962, 1964 a 1965 ve Dvoře Králové nad Labem, 

obrazový a zvukový záznam na DVD, získáno koupí 

 

 

III. 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 sluţeb pod záštitou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 

V rámci tohoto projektu byly zakoupeny hlavní moduly knihovního systému Clavius, 

který umoţní elektronické zpracování databáze celého kniţního 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 slouţí jako výkonný server 

muzea a na něm je umístěn program a on-line katalog Clavius, který umoţňuje 

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. Také v roce 2009 pokračovala práce na vytváření databáze. K 31.12. 2009 je 

v programu uloţeno 1.954 titulů. 

 V roce 2009 byl knihovní fond doplněn o 76 svazků a k 31.12. 2008 obsahuje 5.266 

knihovních jednotek. 

 Funkci knihovnice zastává od září 2009 Petra Hrnečková, která vystřídala paní 

Danielu Netolickou. Ta nyní pracuje v Městské galerii v Trutnově. 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). 

 Na konci roku 2009 také proběhla pravidelná inventura knihovního fondu, která se 

provádí periodicky 1x za 5 let.  

 

 

IV. VYUŢITÍ SBÍREK 
 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem má svou výstavní plochu rozdělenu 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 nebyl 

v roce 2009 dodrţen. Ke změně v plánu výstav došlo v souvislosti s krádeţí zbraní ze stálé 

expozice Městského muzea. V návaznosti na tuto událost bylo rozhodnuto, zrušit 

plánovanou výstavu zbraní a nahradit ji výstavou „Pozdraveno budiţ světlo!“. 

Celkem bylo v loňském roce pořádáno osm výstav, v délce trvání 1-2 měsíce. Kromě 

těchto výstav se pořádaly v průběhu roku další akce v prostorách muzea, případně mimo 

muzeum. Jednalo se o přednášky, tvůrčí dílny, besedy, koncerty apod. Podrobný přehled o 

výstavní a doprovodné činnosti je připojen v přílohách této zprávy. 

 Instalace a demontáţ výstav, stejně jako příprava a zajištění všech doprovodných akcí 

je prováděna muzejními pracovníky. K výstavám byly vyuţity vlastní sbírky i sbírky 



 8 

zapůjčené jinými institucemi či jednotlivci. Celkově bylo v roce 2009 pro výstavní účely 

vypůjčeno 416 sbírkových předmětů od jiných institucí a naopak z vlastních sbírek bylo 

do jiných institucí zapůjčeno 718 sbírkových předmětů. 

 Instituce, se kterými muzeum spolupracovalo při výstavní činnosti v roce 2009: 

Muzeum Komenského v Přerově, Regionální galerie a muzeum v Jičíně, Severočeské 

muzeum v Liberci, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Archiv podniku TIBA, a.s., 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum – Muzeum textilu 

V České Skalici, Centrum pro rodinu a sociální péči – klub Ámos Ostrava. 

Náročná na přípravu byla hlavně výstava k 120. výročí Otty Gutfreunda, při jejichţ 

přípravě se spolupracovalo hlavně s galeriemi: Národní galerie v Praze, Museum Kampa 

v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Oblastní 

galerie v Liberci, Galerie města Trutnova, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 

Západočeské galerie v Plzni, Vojensko historický ústav v Praze, Galerie moderního umění 

v Hradci Králové. 

 

 

Pořádané výstavy v roce 2009: 

 

MĚSTO A VÁNOCE 

9.12. 2008 – 19.1. 2009 

Podoba vánoc ve městě na přelomu 19. a 20. století. 

 

COLPORTANTE ARTIST ASOCIALI ! 

30.1. 2009 – 1.3. 2009 

Salon mladých umělců. 

 

PŘÍRODOZPYT, to jest fysika a chemie 

11.3. 2009 – 10.5. 2009 

Interaktivní výstava pro děti i dospělé. 

 

POZDRAVENO BUDIŢ SVĚTLO! 

15.5. 2009 – 7.6. 2009 

Výstava věnovaná historii svícení a svítidel. 

 

OTTO GUTFREUND 

17.6. 2009 – 13.9. 2009 

Výstava věnovaná ke 120.výročí narození sochaře Otty Gutfreunda. 

 

ZPÁTKY DO PELÍŠKŮ aneb Jak ţily Husákovy děti 

14.10. 2009 – 22.11. 2009 

Výstava pořádaná k výročí sametové revoluce, ohlednutí za ţivotním stylem 70.let 

20.století. 

 

„EL ARTE DE NUEVO“ 

23.10. 2009 – 22.11. 2009 

Výstava umělecké tvorby mladých Dvoráků. 

 

BIBLE OČIMA SVĚTA – SVĚT OČIMA BIBLE 

1.12. 2009 – 24.1. 2010 

Interaktivní výstava pro děti i dospělé. 
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Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2009:    8.124 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/ 

 

 

 

Nejnavštěvovanější výstavy: 

 

ZPÁTKY DO PELÍŠKŮ aneb Jak ţily Husákovy děti    1.690 osob 

 

BIBLE OČIMA SVĚTA – SVĚT OČIMA BIBLE     1.067 osob 

 

Nejnavštěvovanější doprovodný program: 

 

KRÁLOVÉDVORSKÁ MUZEJNÍ NOC 

 

VÁNOČNÍ DÍLNA spojená s malováním vánočních ozdob 

 

 

 

 

 

 

 

V. VYDAVATELSKÁ ČINNOST 
 

Městské muzeum ve spolupráci s Městem Dvůr Králové nad Labem vydalo katalog 

k výstavě OTTO GUTFREUND. Katalog připravili PhDr. Jaromír Zemina a Daniela 

Netolická. Zaměřuje se na Gutfreundův pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a jeho 

působení v našem kraji. Katalog je koncipován jako nadčasová publikace, která zároveň 

slouţí jako doplňující text ke stálé expozici Městského muzea. 
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VI. HOSPODAŘENÍ 
 

Rok 2009 Městské muzeum ukončilo s hospodářským výsledkem 42.976,71 Kč. Tento 

výsledek odráţí problémy s neinvestiční dotací od zřizovatele na konci roku 2009. 

V listopadu 2009 jsme byli upozorněni, ţe nedostaneme dotaci na rok 2009 ve schválené 

výši, proto je nutné přistoupit k úsporným opatřením, která nezhorší předpokládaný 

ztrátový hospodářský výsledek Městského muzea. Z tohoto důvodu jsme zrušili nákup 

nového fotoaparátu, externího zálohového disku a stornovali objednávku na restaurování 

praporů. Nakonec jsme v lednu 2010 obdrţeli neinvestiční dotaci v plné výši. Finanční 

prostředky vyčleněné na zmíněné akce nám tak zůstali bez moţnosti je pouţít. Celá 

situace nás dostala do velice špatného postavení, protoţe na zmíněné akce nemáme 

finanční prostředky v rozpočtu na rok 2010. 

Oproti plánovanému rozpočtu byly vyšší trţby z prodeje sluţeb, tzn. trţby ze 

vstupného a pronájmů. Toho bylo dosaţeno úpravou cen vstupného do muzea a na některé 

výstavy, které vyţadovaly vyšší finanční náklady.  

Na straně nákladů byly dodrţeny všechny závazné limity odsouhlasené Městským 

úřadem ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 2009 byly získány a vyuţity finanční 

prostředky z grantového programu na podporu profesionálních i neprofesionálních 

kulturních aktivit z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 20.000 Kč. Dále Městské 

muzeum získalo dva sponzorské dary ve výši 10.000 Kč (Česká spořitelna, a.s.) a 5.000 

Kč (Kooperativa pojišťovna, a.s.). Tyto prostředky byly vyuţity k zajištění výstavy OTTO 

GUTFREUND. 
 

 

     

Vyhodnocení nákladů v uplynulém období 
   

     

    hlavní činnost vedlejší činnost celkem 

spotřeba materiálu   189 409,08  189 409,08 

spotřeba energie   376 353,42 1 395,46 377 748,88 

prodané zboží (nákup)    39 635,00 39 635,00 

opravy a udržování   50 811,64   50 811,64 

restaurování, konzervace 0   0 

cestovné   13 487,00   13 487,00 

náklady na reprezentaci   3 988,00   3 988,00 

ostatní služby   295 324,79   295 324,79 

mzdové náklady   1 442 757,70 714,30 1 443 472,00 

zákonné sociální pojištění 453 632,88 256,12 453 889,00 

ostatní sociální pojištění   3 979,00   3 979,00 

zákonné sociální náklady 61 277,85   61 277,85 

ostatní daně a poplatky   1 960   1 960 

jiné ostatní náklady(pojištění) 147 168   147 168 

odpisy   11 156,00   11 156,00 

ostatní soc. náklady                      1 334,00              1 334,00 

Celkem:   3 052 639,36 42 000,88 3 094 640,24 
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Vyhodnocení výnosů v uplynulém období 
 

     

    hlavní činnost vedlejší činnost celkem 

tržby z prodeje služeb   80 708,00 30 942,20 111 650,20 

tržby za prodané zboží    36 242,80 36 242,80 
úroky 
jiné ostatní výnosy 
zúčtování fondů   

3 394,95 
0 

18 829,00   

3 394,95 
0 

18 829,00 

příspěvky a dotace   2 967 500,00   2 967 500,00 

Celkem:   3 070 431,95 67 185,00 3 137 616,95 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Personální obsazení 
 

Městské muzeum ve Dvoře Králové n.L. mělo v roce 2009 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 aranţér (propagace a 

instalace výstav) 

 

Ostatní zaměstnanci: 

 

1. ekonom muzea (správce rozpočtu,účetní agenda, pokladna, prodej) 

2. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáţ výstav) 

3. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáţ výstav) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

PŘÍLOHA Č.1 

 

 

VÝSTAVY 

 

 

VÁNOCE VE MĚSTĚ 

10. 12. 2008 – 19. 1. 2009 

Svátečně vyzdobené výkladní skříně obchodů, staré městské trţiště, naklizený domácí salón, 

ale i cukrovím provoněná babiččina kuchyně – to vše vytvářelo vánoční atmosféru městské 

domácnosti na počátku 20. století. 

 

 

COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI ! 

30.1. – 1.3. 2009 

Salón mladých královédvorských výtvarníků v muzeu po čtyřech letech. Skupina umělců 

sdruţených pod názvem COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI ! představila novinky ve 

své tvorbě. 

 
 
PŘÍRODOZPYT 

to jest fysika a chemie 

18. 3. – 10. 5. 2009 

 fysikální přístroje  učební výstavka  školní učebnice  nástěnné obrazy skutečné 

pokusy pro ţactvo, učitele a vzdělance vůbec  

Interaktivní výstava pro veřejnost i školní mládeţ.  

 

 

POZDRAVENO BUDIŢ SVĚTLO 

15. 5. – 7. 6. 2009 

Výstava o historii svícení a svítidel představila různé typy svící, luceren a mnoha dalších 

svítidel, která provázela člověka před zavedením elektrického proudu. Připraveno ve spolu-

práci s Krkonošským muzeem v Jilemnici. 

 

 

OTTO GUTFREUND 

16. 6. – 13. 9. 2009 

Výstavu ke 120. výročí autorova narození připravilo Městské muzeum ve výstavní síni 

v budově špýcharu, která se nachází nedaleko autorova rodného domu. 

Byla vystavena díla ze sbírek Městského muzea ve Dvoře Králové n. L., Národní galerie v 

Praze, Galerie hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Vojenského 

historického ústavu v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 

Galerie města Trutnova, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Západočeské galerie v 

Plzni a Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových. 

Koncept výstavy byl zaloţen na výběru autorových děl jen více i méně vystavovaných 

s důrazem na soukromí, rodinu a teritorium východních Čech. Zároveň byl postiţen i průřez 

všemi obdobími tvorby – od raných počátků ovlivnění barokem a počátků kubismu v jeho 

tvorbě, aţ po realistické období s prvky naivistického pojetí. Milníkem v tvorbě O. Gutreunda 

bylo jeho působení v legiích v období první světové války a uvěznění v internačních táborech. 

I toto období ţivota a jeho odraz v autorově tvorbě byl na výstavě zmapován, především díky 
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Vojensko historickému ústavu, který poskytl unikátní soubor Gutreundových kreseb 

s válečnými a vojenskými motivy. Odborným garantem výstavy se stal PhDr. Jaromír 

Zemina, který byl také autorem odborných textů v katalogu výstavy.  

Výstupem výstavy se stal zmíněný katalog, který se zaměřuje na Gutfreundův pobyt ve Dvoře 

Králové nad Labem a jeho působení v našem kraji. Katalog je koncipován jako nadčasová 

publikace, která zároveň slouţí jako doplňující text ke stálé expozici Městského muzea. 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem má regionální charakter. Jeho hlavní náplní je 

připravovat projekty zaměřené na osobnosti a události našeho kraje. 

Výstava „Otto Gutfreund – 120. výročí narození“, původně zamýšlená jako klasická výstava 

k připomenutí sochařova výročí, se stala velkolepou oslavou umělcova díla přesahující 

regionální charakter, a to zejména díky podpoře Královéhradeckého kraje, sponzorům a 

osobnímu nasazení pracovnice muzea paní Daniely Netolické. 

Do výstavní síně královédvorského muzea se tak podařilo zapůjčit unikátní sochařská díla 

z nejvýznamnějších galerií naší republiky. 

Domníváme se, ţe jsme obyvatelům našeho kraje připomněli ţivot a dílo Otty Gutfreunda. 

Zároveň věříme, ţe i návštěvníci, kteří do našeho muzea přijíţděli z celé republiky si budou 

pamatovat, kde se sochař, jehoţ dílo je uznávané v celé Evropě, narodil. 

 

 

ZPÁTKY DO PELÍŠKŮ aneb JAK ŢILY HUSÁKOVY DĚTI 

14. 10. – 22. 11. 2009 

V roce 2009 si celá země připomněla dvacáté výročí sametové revoluce. Městské muzeum ve 

Dvoře Králové n. L. pro své návštěvníky přichystalo výstavu, která byla ohlédnutím za dobou 

sedmdesátých let. Přiblíţila kulturu bydlení, odívání, dobu přející rozkvětu ručních prací a 

domácích výrobků, ale také období dlouhých front v obchodech a socialistických závazků. Na 

sedmdesátá léta ve Dvoře Králové n. L. jsme si zavzpomínali také prostřednictvím řady 

fotografií a dokumentů.  

 

 

„EL ARTE DE NUEVO“ 

23. 10. – 22. 11. 200 

„El arte de nuevo“ neboli „Umění nanovo“ byl název pro výstavu tvorby mladých umělců 

pocházejících z našeho města. Vystavovali: Radka Doulíková, Jan Broţ a Míra Kube 

 

 

BIBLE OČIMA SVĚTA 

SVĚT OČIMA BIBLE 

1. 12. 2009 – 24. 1. 2010 

Výstavní sál v budově Špýcharu 

Interaktivní výstava, která přibliţovala historii a obsah jedné z nejčtenějších knih světa – 

BIBLE. Návštěvníci nahlédli a aktivně se zapojili do všedního ţivota lidí před tisíci lety. 

Vyzkoušeli si mlít obilí na mlýnském kameni, napsali své jméno v řečtině a hebrejštině, 

podívali se na domek, který se stavěl v novozákonních dobách apod. Na informačních 

panelech ve tvaru svitků se dozvěděli řadu zajímavostí.  
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Divadelní představení pro nejmenší pořádalo Volfovo rodinné divadlo a loutkářský soubor 

Klíček. Jedno představení také připravil dramatický odbor ZUŠ ve Dvoře Králové nad 

Labem. Celkem 20 představení. 

 

NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ 

neděle 11. 1. 2009 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

ŢENICH MRÁZ 

sobota 17. 1. 2009 od 15.00 
Pohádky pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. 

 

OKLAMANÝ HASTRMAN 

neděle 25. 1. 2009 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŢELEZNÉHO RYTÍŘE 

neděle 8. 2. 2009 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

O CHYTRÉM BUDULÍNKOVI – pásmo pohádek Františka Hrubína 

sobota 14. 2. 2009 od 15.00 
Pohádky pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. 

 

O ŠESTINOHÉM STRAŠIDLU 

neděle 22. 2. 2009 od 16.00 
Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE 

neděle 8.3. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

O MLSNÉ KOZE 

sobota 14. 3. 2009 od 15.00 
Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. 

 

POTOPENÝ ZVON 

neděle 22 .3. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

STRAŠIDLO NA HRADĚ · ČAROVNÁ PÍŠŤALKA 

neděle 5. 4. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

DIVADELNÍ PODVEČER V MUZEU 

 · Mrazík · J. Wolker: Balada o námořníkovi 

čtvrtek 14. 5. 2009 od 18.00  

Dramatický odbor ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem se Vám představil s dramatizací 

legendární pohádky v podání nejmenších adeptů herectví. Ve druhé části večera bylo moţné 
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vidět naopak nejstarší členy souboru, kteří se loučili se ZUŠ scénickým zpracováním 

klasického díla J. Wolkera.  

 

PRINCEZNA SVĚTLUŠKA 

neděle 19. 4. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

O POTRESTANÉ PRINCEZNĚ 

neděle 11. 10. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo se představilo s novou pohádkou. 

 

KAŠPÁREK U JEŢIBABY 

neděle 25. 10. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo se Vám představilo s další pohádkou. 

 

KAŠPÁRKOVY POHÁDKY 

sobota 31. 10. 2009 od 15.00 
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru 

Klíček.  

 

OKLAMANÝ HASTRMAN 

neděle 8. 11. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a další pohádka pro nejmenší. 

 

TŘI POHÁDKY O JEDNOM DRAKOVI 

sobota 14. 11. 2009 od 15.00 
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru 

Klíček. 

 

ROZMAZLENÁ PRINCEZNA 

neděle 22. 11. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a další pohádka pro nejmenší. 

 

KOCOUR V BOTÁCH 

neděle 6. 12. 2009 od 16.00 

Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší. 

 

O STROMEČKU V MĚSTSKÝCH SADECH 

sobota 12. 12. 2009 od 15.00 
Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček.  

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KOMPONOVANÉ VEČERY 

 

MOZAIKA ZE SLOVENSKA 

čtvrtek 15. 1. 2009 od 17.00  

Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů v podání manţelů Mervartových. 
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MALÁ FATRA 

čtvrtek 26. 2.2009 od 17.00 
Zakončení slovenského cyklu cestopisných přednášek s promítáním diapozitivů v podání 

manţelů Mervartových. 

 

KRÁSA ZA HUMNY I. 

čtvrtek 12. 3. 2009 od 17.00  

Virtuální procházka po královédvorském okolí s promítáním diapozitivů v podání manţelů 

Mervartových.  

 

FILMOVÝ VEČER JIŘÍHO BENEŠE 

čtvrtek 19.3.2009 od 18.00 

Setkání s tvorbou amatérského filmaře, který se úspěšně účastní českých i mezinárodních 

soutěţí neprofesionálního filmu a videa. 

Autor uvedl pásmo svých krátkých filmů : 

Národní park Durmitor, Starej pán (písnička), Sinsheim 2008, Neţ vypustíme vodu z chladiče 

2008 (veterán Car Club DKnL), Neobvyklí pasaţéři (písnička),Tvar vody, Další prosím 

(písnička). 

 

KRÁSA ZA HUMNY II. 

úterý 7. 4. 2009 od 17.00  

Další díl virtuální procházky po královédvorském okolí s promítáním diapozitivů v podání 

manţelů Mervartových.  

 

VYSOKÉ TATRY 

čtvrtek 8. 10.2009 od 17.00 
Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů v podání manţelů Mervartových. 

 

TIBET 

úterý 3. 11. 2009 od 18.00 

„Pojďme se zaposlouchat a nahlédnout do kraje, kde i modré nebe je tak vysoko, že se 

dotýká sídel Bohů.“ 

To byla upoutávka na cestopisnou přednášku Ing. Radko Chadimy spojenou s promítáním 

fotografií. 

 

EMOCE Z POHLEDU BUDDHISMU 

úterý 24. 11. 2009 od 19.00 

Kaţdý to známe a denně proţíváme: něco nás potěší- jsme veselí, něco nás zklame -  

zesmutníme. Emoce jsou důleţitou součástí našich ţivotů. Je proto dobré o nich něco vědět. 

Chceme být šťastní a smát se, ne vţdy se to daří. Co s tím můţeme udělat? Jak se dá pracovat 

s pocity? K čemu vlastně jsou? Kde najít odpovědi na tyto otázky? Můţeme si koupit 

populárně psychologickou knihu, navštívit kurz o vztazích nebo se poradit s okolím. Nebo si 

můţeme poslechnout, jak se na emoce a jejich proţívání dívá učení starší více neţ 2500 let. 

Díky přenosu buddhistických metod a učení z Tibetu na západ můţeme nyní posoudit a 

pouţívat praktické postupy vhodné pro náš ţivot. Přednáška cestující učitelky Buddhismu 

diamantové cesty Petry Jarošové, dlouholeté ţákyně lamy Oleho Nydahla, na téma 

"Emoce z pohledu buddhismu". 
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OBRÁZKY Z KRONIK I. – V. 

Přednáškový sál v budově Špýcharu, společná akce Městského muzea ve Dvoře Králové nad 

Labem a Městské knihovny Slavoj. 

Beseda bývalého městského kronikáře pana Pavla Janouška s promítáním fotografií 

z městských kronik z let 2000 – 2006. 

 

OBRÁZKY Z KRONIK I. 

čtvrtek 5. 3. 2009 od 17.00 

 

OBRÁZKY Z KRONIK II. 

čtvrtek 9. 4. 2009 od 17.00 

 

OBRÁZKY Z KRONIK III. 

čtvrtek 12. 11. 2009 od 17.00 

 

OBRÁZKY Z KRONIK IV. 

čtvrtek 26. 11. 2009 od 17.00 

 

OBRÁZKY Z KRONIK V. 

čtvrtek 10. 12. 2009 od 17.00 

 

 

SETKÁNÍ PŘÁTEL GEISLEROVY SBÍRKY 

Pracovní schůzka dobrovolníků pro doplňování a opravy údajů v Geislerově sbírce fotografií. 

čtvrtek 5. 2. 2009 od 16.00 

čtvrtek 12. 2. 2009 od 16.00 

čtvrtek 26. 3. 2009 od 16.00 

 

 

 

DÍLNY 

 

VÍTÁNÍ JARA 

2. 4. – 3. 4. 2009 

Přednáškový sál v budově Špýcharu  

Jarní výtvarná dílna pro děti i dospělé. Návštěvníci se naučili zacházet s pedigem, přesvědčili 

se, ţe si kaţdý dokáţe sám vyrobit malý košíček a další drobnosti pro radost.  

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNA 

úterý 8. 12. – středa 9. 12. 2009 

Přednáškový sál v budově Špýcharu 

Vánoční dílna pro děti i dospělé. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky malování 

vánočních ozdob. Stejně jako v minulých letech bylo moţné získat originální vánoční ozdobu 

podle vlastního přání. Pod vedením naší lektorky si všichni mohli vyrobit vánoční přání pro 

své blízké nebo vánoční ozdoby na svůj stromeček. 
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KONCERTY 

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŢÁKŮ ZUŠ 

čtvrtek 28. 5. 2009 od 18.00  

Přednáškový sál v budově Špýcharu  

Koncert byl určen všem příznivcům hudby a Základní umělecké školy ve Dvoře Králové nad 

Labem. Vystoupili na něm ţáci hudebního oboru, kteří v letošním školním roce končí svá 

studia na Základní umělecké škole. 

 

JAMES HARRIES 

pátek 18.12. 2009 od 19.00 

Přednáškový sál v budově Špýcharu  

Vánoční koncert anglického hudebníka, kterého můţete znát ve spojení s filmy Snowborďáci, 

Rafťáci nebo Bobule. Hrál také v jazz-folkovém triu s pianistou Emilem Viklickým a 

kontrabasistou Petrem Dvorským, se kterými natočil svou druhou desku The Straight Street 

Session, ale zpravidla si vystačí sám s kytarou a svým silným hlasem. 

 

 

 

KRÁLOVÉDVORSKÁ MUZEJNÍ NOC 

pátek 5. 6. 2009 

V rámci jiţ V. ročníku Festivalu muzejních nocí jsme návštěvníky pozvali na netradiční 

večerní prohlídku městského muzea. Pro ty hravé byl připraven program „Návraty do 

minulosti“, děti se mohly naposledy v tomto školním roce setkat s loutkářskými soubory 

Klíček a Volfovo rodinné divadlo. Pro všechny ostatní byly zdarma k dispozici výstavní 

expozice městského muzea. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

 

COLPORTANTE ARTISTI ASOCIALI! 

30.1. – 1.3. 2009 

 

  
 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOZPYT, to jest fysika a chemie 

18. 3. – 10. 5. 2009 
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OTTO GUTFREUND 

16. 6. – 13. 9. 2009 
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ZPÁTKY DO PELÍŠKŮ aneb JAK ŢILY HUSÁKOVY DĚTI 

14. 10. – 22. 11. 2009 

 

  
 

  
 

 

 

BIBLE OČIMA SVĚTA - SVĚT OČIMA BIBLE 

1. 12. 2009 – 24. 1. 2010 

 

  
 

  


