
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 

Svitavské betlémy a prosinec v muzeu  
vernisáže, přednášky, akce 

 
Ne 3. / 1. adventní neděle   

 
 
15:00/ městské muzeum a galerie  
TA - JEMNÁ MECHANIKA KAMILA ANDRESE    (3. 12. 2017  – 14. 1. 2018) 
Vernisáž výstavy betlémáře, autora a restaurátora mechanických betlémů Kamila Andrese 
z Třebechovic pod Orebem. Kamil Andres spravoval dlouhé roky Třebechovický betlém, oživuje 
betlémy po celé České republice a není náhodou, že jeho – či jím oživlé figurky, budou na letošní 
vánoční čas vystaveny právě ve Svitavách. Naše muzeum s ním spolupracuje od chvíle, kdy se do 
Svitav vrátil po dlouhé době Svitavský betlém a je to právě on, kdo po dlouhém váhání přislíbil, že 

se bude podílet na celkové 
rekonstrukci tohoto unikátu a 
svitavskému betlému vrátí 
pohyb. Uvidíte jeho vlastní 
vyřezávané betlémy a soubory 
figurek, ale také jím restaurované 
betlémy z muzeí z Jindřichova 
Hradce, Pasek nad Jizerou, 
Třebechovic pod Orebem, 
Turnova, Vysokého Mýta 
a Vysokého nad Jizerou. Vše v 
pohybu! 

Na výstavě uvidíte nejen autorskou tvorbu, ale i pohyblivé betlémy restaurované Kamilem 
Andresem z muzeí v Jindřichově Hradci, Vysokém nad Jizerou, Pasek v Orlických horách 
a Vysokého Mýta. 
 
 
 



 
MECHANICKÁ UKÁZKA SVITAVSKÉHO BETLÉMA  
Svitavský betlém má více než 600 položek, z toho vice než 50 mechanických, chybí původní 
konstrukce. Ale protože jsme netrpěliví, 
zrekonstruovali pro vás Kamil Andres za pomoci Petra 
a Šárky Bergerových alespoň ukázku z našeho 
betléma. Jde o miniaturní část – restaurování ostatních 
figur, budov i mechanických souborů pokračuje 
každým rokem a zrestaurované části čekají 
v depozitáři na konečnou, ale nejsložitější část. 
Výrobu konstrukce, mechanických rozvodů, speciální 
vitrínu… 

 Projekt je spolufinancován z prostředků EFER prostřednictvím Euroregionu Glacensis.  
NAD BETLÉMEM VYŠLA HV ĚZDA 
Betlémy prostě k vánocům patří! Přijďte se podívat na historický kostelní betlém z Chmelíku u 
Litomyšle, svitavský keramický manželů Jiřiny a Aleše Sekových, dřevěné betlémy Víti Morávkové, 
Vojtěcha Hurycha, Jaroslava Škrance, polychromovaný Bohumíra Andrleho a možná i další… A 
také prožít vánoční pohodu v přírodně vyzdobených prostorách muzea. 

KOUZELNÝ PATCHWORK 
Hodně času uplynulo od první schůzky Spolku 
Patchworku v muzeu ve Svitavách, která se konala v 
roce 2009, ale nadšení členek patchworkářek je 
stejné, ba někdy i větší. Učí se nové techniky a 
zdokonalují. Ostatně můžete se přijít na jejich už 
druhou výstavu, zakoupit si drobné dárečky i si sami 
něco ušít na třetí adventní neděli, 17 prosince. 
Vystavují Alena Boucníková, Alena Bromová, Jana 

Etzlerová, Martina Hošťálková, Marie Jirušová, Jana Klingerová, Vlasta Kořistková,  Irena 
Kubíková, Dana Orlichová, Marie Peřinová,  Helena Pedainová a Anna Zezulová. 
VOJTĚCH KUBAŠTA  -  GENIÁLNÍ  ILUSTRÁTOR            (11.  11. 2017 – 14. 1. 2018) 
Snad každý z nás se někdy setkal s prostorovými papírovými vystřihovánkami – betlémy či 
pohádkovými knížkami, které lze jednoduše rozložit do trojrozměrné podoby a pohybem prstů 
„oživovat“ jednotlivé výjevy. Jejím autorem byl Vojtěch Kubašta, který byl zároveň i tvůrcem 
mnoha ilustrací, panoramatických pohlednic, obalů, reklamních plakátů, kalendářů, vystřihovánek 
či grafických listů. Jeho díla se totiž v milionových nákladech distribuovala v cizině, největším 
úspěchem pro Kubaštu však nebyly milionové náklady jeho knih, nýbrž splněný sen v Americe. 
Od dětství miloval film, hlavně tvorbu Walta Disneyho. Ten mu zadal výrobu několika příběhů, 
například Bambiho nebo Knihu džunglí.  
Na výstavě bude představen kompletní výběr z tvorby. Pro dětské návštěvníky bude připravena 
dílna, kde si vyzkouší, jak se dá vytvořit z papíru prostorový objekt 
 
17:00/ náměstí Míru 
DŘEVĚNÝ BETLÉM FRANTIŠKA MALÉHO 
Odhalení venkovního dřevěného svitavského betléma v životní velikosti od Františka Malého ze 
Sebranic, který bude od letošního roku součástí adventního svitavského náměstí. Pro letošní rok jej 
bude tvořit Svatá rodina, anděl, ovce, pes, hlava volka a osla a stájka. 
  
7./ Čt//18:30 / Ottendorferův dům – Muzeum esperanta 
178. cestovatelský večer Asociace Brontosaura 
SLAVNÁ ZNA ČKA ŽIGULI 
Kdo z Vás vlastnil automobil Žiguli? Kde se vyrábí, proč se tak nazývá a co všechno se skrývá pod 
jeho pojmenováním? Povídání a promítání fotografií z pobytu v ruské Samaře v roce 2017. Vypráví 
Libor Lněnička. 
 
 



 

Ne 10. /  2. adventní neděle   
 
9:00-16:00   - VÁNOCE VE SVITAVÁCH   

náměstí Míru  -  tradiční vánoční 
jarmark 
městské muzeum - malování a prodej 
klasických baněk, pečení cukroví, 
pletení vánoček, smažení tradičních - 
vánočních hnízd a další vánoční 
zvyky 
Muzeum esperanta-Ottendorferův 
dům  - Marcipánové vánoce: výroba 
marcipánových figurek, prodej již 
hotových či prodej marcipánového 
těsta 

Fabrika  – vánoční dílna pro děti 
Tyjátr  – nonstop promítání pohádek 
 
Út, St/12. a 13./ městské muzeum a galerie 
8:00-15:00 VÁNOCE V MUZEU  
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitavských vánočních hnízd, pletení vánoček, pečení cukroví, 
výroba prodej drobných tradičních dárků (dřevo, patchwork, svícny, perníčky, klasické i staročeské 
ozdoby...). Vhodné pro školní skupiny, nutné předem objednat, email:lektor@muzeum.svitavy.cz, 
nebo tel. 461 532 704, Jitka Olšánová 
 
Ne 17./   3. adventní neděle 
13:00 – 17:00 /městské muzeum a galerie   
ADVENT S PATCHWORKEM A ŘEZBÁŘI 
Šicí dílna patchworku pro veřejnost s členkami Spolku patchworku při muzeu ve Svitavách. 
Výroba betlémových oveček s řezbáři Petrem Stefanem, Františkem Moravcem a Vojtou 
Hurychem.   
Můžete se přijít jen podívat, nakoupit si drobné dárky, nebo si je sami vyrobit. Materiál bude 
připraven.  
 

24. 12. / 4. adventní neděle 
22:00 – 24:00    ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU  
Vánoční společné setkání s přáteli před tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společně 
s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti, připraven bude horký čaj.  
 
27./ St//17:00 / Ottendorferův dům – Muzeum esperanta 
GEOCACHING – DRUHÉ SETKÁNÍ   
Povídání při fotografiích z odlovu keší v Rusku a Arménii. Pátrání po nejstarší keši na Svitavsku. 
Možnost výměny CWG. Posezení u čaje. 
 

WORKSHOPY   
2./ So/ 8:30 – 15:00/ muzejní dílny 
JÁVSKÁ BATIKA 
Malba na povlak polštáře jávskou technikou. Vzory se na látku kreslí rozehřátým voskem pomocí 
tak zvaného čantingu nebo štětce. Workshop pro děti od 7 do 15 let. Zájemci se mohou hlásit na 
mob.: 777 964 927 nebo na e-mail: leazmuzea@seznam.cz. 

 



STÁLÉ EXPOZICE 
LABYRINT SVITAVSKÝCH P ŘÍBĚHŮ 
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA 
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho 
města. Po 40 letech bude vystavena část svitavského betléma, která již prošla rukama restaurátorů 
pardubického muzea. 
Z HISTORIE PRANÍ  
Unikátní expozice praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si 
můžete vyzkoušet, jak se pralo na valše, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, 
jak těžké bylo žehlení našich babiček.  
HLEDÁNÍ HV ĚZDY DAVIDOVY 
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy 
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. 
Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy jako doplněk 
učebních programů pro všechny typy škol.  
SVITAVSKÉ VILY 
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie a 
texty o vilách, které si postavili naši předkové na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou moderní 
architekturu bydlení ve městě.   
 
OTEVÍRACÍ DOBA 
ÚT-PÁ    9 - 12 a 13 - 17, SO-NE  13 - 17 
Pozor! Změna v době Vánoc:  

Štědrý den  13 - 17 a 22 - 24  

25. 12. 2017 – 1. 1. 2018  13 - 17 

 
MUZEUM ESPERANTA    Ottendorferův dům 
Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.   
Aktuální výstava: S esperantem kolem světa 
Otevírací doba: ÚT-PÁ  s průvodcem z městského muzea, v jiném termínu po domluvě na tel. 
604 377 616   
 

 

Srdečně vás zvu strávit příjemný čas 
v muzeu, ale pokud se tu nesetkáme, 
děkuji alespoň touto cestou všem 
našim příznivcům za přízeň a přeji 
vám jménem svitavských muzejníků 
příjemné a klidné svátky vánoční 
a příští rok prožitý ve zdraví 
a spokojenosti.   
 

Blanka Čuhelová 
 
 
 
 

Městské muzeum a galerie a Muzeum esperanta ve Svitavách 
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 532 704, 461 541 710, 

e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz,  www.muzeum.svitavy.cz 


