
 

 

 

 

Svitavy, 30. května 2018 

 

Muzejní noc VE SVITAVÁCH 2018 

1. června 16 – 23 hodin 

Jako každý rok touto dobou, i letos se svitavské muzeum ve spolupráci s dalšími dobrovolníky 
připojuje k celostátní akci muzejních nocí. V pátek 1. června se dokořán otevřou pomyslné 
brány městského muzea a Ottendorferova domu a do pozdních nočních hodin návštěvníky 
čeká opět netradiční program. Letos se můžete těšit na voňavou výstavu o historii i 
současnosti kávy a hravou a dobrodružnou cestu mezi ilustracemi dětských knih. Nebudou 
chybět dětské dílny, ochutnávky kávy, koncerty svitavské kapely Do Větru a pěveckého 
souboru Sy(x)tet na muzejní zahradě, ani noční prohlídky Ottendorferova domu v podání 
divadla DOMA. Těšíme se na vás.  
 
Program Muzejní noci v pátek 1. června 2018: 
 
Městské muzeum a galerie 
 
16:00  výstava Alchymie kávy a kávovin 
Vernisáž a prohlídka výstavy o historii a současnosti nápoje, který je součástí každodenního 
rituálu většiny z nás. Získáte zde řadu informací o tom, odkud káva pochází, jak se 
zpracovává, můžete sledovat její strastiplnou cestu z plantáží na náš stůl. Dozvíte se, jak se 
káva zpracovává, praží, jak ji nejlépe přechovávat čerstvou. Můžete se pokochat jak 
historickými tak současnými pražičkami, mlýnky, dózami.  Získáte praktické rady, jak si 
připravit lahodný nápoj v domácím prostředí, či jakou kávu opravdu není dobré konzumovat 
a proč. Výstavu zahájí majitelka Muzea kávy Alchymista v Praze Kateřina Ebelová 
 
17:00   Cupping - degustace kávy 
Řízená degustace (cupping) s komentářem a ochutnávkou 6 druhů kávy podle světových 
standardů za přítomnosti odborníka Lukáše Brose. Cupping je nejpoužívanější metodou 
hodnocení chuťové kvality kávy, používají jej pěstitelé, obchodníci, pražírny kávy i kavárny. V 
degustaci kávy se každoročně koná i mistrovství světa. 

 
18:00  výstava Báječní hrdinové dětské ilustrace 
Vernisáž a prohlídka výstavy čtyř úžasných ilustrátorů dětských knih. Společně s Dagmar 
Urbánkovou si oblečete svého hrdinu, s Renátou Fučíkovou se projdete pod hvězdnou 
oblohou a svému hrdinovi přidělíte charakteristické vlastnosti, s Petrem Sísem projdete 
labyrintem, na jehož konci si získáte překvapení pro svého… A skočíte u blonďatého chlapce 
s vlající šálou, kterého znají snad všichni milovníci dobré literatury. Malého prince, 
přepsaného a ilustrovaného Věrou Jandourkovou. Zahájí kurátorka výstavy Lea G.Sehnalová. 
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19:00 koncert Do větru na muzejní zahradě 
Svitavská skupina hraje muziku, která vychází z písničkářských tradic. Je směsí žánrů rock-
folk-funky a výrazné latino- rytmiky. K základním motivům písní se připojují jazzové prvky či 
vlivy klasické hudby. 
 
20:00  přednáška Evropská pražírna a práce v pěstitelských zemích   
Povídání Lukáše Brose o pražírně kávy Nordbeans a o spolupráci pražírny s farmáři ze střední 
a jižní Ameriky a Afriky.   
 
21:00   koncert skupiny SYxtet na muzejní zahradě 
SYxtet...to je jazz, swing i populární hudba, vystupuje pravidelně na koncertech, festivalech a 
přehlídkách v České republice i v zahraničí. Poslechnout si ho už mohli návštěvníci koncertů 
nejen ve Svitavách, ale i v Německu, Španělsku či exotické Kolumbii. 
 
Ottendorferův dům 
20:00 a 22:00 Tajuplný Ottendorferův dům                               
Při noční prohlídce Ottendorferovy knihovny se vrátíte v čase, a to do 1. června roku 1968 
(období naděje, radosti, očekávání). Noční komentovaná prohlídka Ottendorferova domu 
bude spojena s pohádkovými příběhy, tajuplnou podzemní cestou, strašidlem Kuli a 
písničkami Semaforu či Marty Kubišové. Slavnosti se zúčastní vládní delegace, skupina 
"hippies" či místní skauti a pionýři. 
V podání DOcela MAlého divadla Radky Obloukové a Klubu esperanta 
 
V průběhu odpoledne a podvečera si vás dovolujeme pozvat:  
16:30 – 21:00   Muzejní dílny pro děti 
Malba kávou s Leou, výroba šperků z kávových zrn s Agátkou, příprava moučníků 
k zakousnutí s Jitkou pro sebe i rodiče ke kávičce.  
 
16:30 – 22:00   Muzejní zahrada 
Příprava a kávy v různých přístrojích 
Pod červeným bukem muzejní zahrady se otevírá venkovní kavárna!!! Přijďte si popovídat 
s kavárníkem Davidem, ochutnat výbornou kávu a naučit se, jak si takovou  kávu připravit 
doma. 
 
16:30 – 23:00   Muzejní zahrada 
Café Rozcestí  
Na terase kavárny na muzejní zahradě vás budou obsluhovat klienti Domova na rozcestí. 
Můžete si zde pochutnat na výborné kávě, zakousnout skvělé moučníky, ale také si zakoupit 
svitavskou kávu domů či jako dárek ze Svitav pro známé. 
 
16:00 do 23:00 Městské muzeum a galerie  
Budou zdarma zpřístupněny všechny výstavy i stálé expozice muzea  

 
Po celý večer vás bude na muzejní zahradě hudebně provázet  

Etnoent se svýma Heanpany. 
 

Informace: Blanka Čuhelová, 777 579 859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz 
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Báječní hrdinové dětské literatury 

Dagmar Urbánková, Renáta Fučíková, Petr Sís, Věra Jandourková 
Městské muzeum a galerie 

Vernisáž 1. června 2018 v 18:00 hodin 
 

 
 
 
Interaktivní letní výstava pro celou rodinu vás zavede do hravého světa dětských ilustrátorů 
a seznámí Vás s různými výtvarnými technikami. Těšit se můžete na příjemnou procházku po 
výstavě s mnoha tvořivými zastávkami. Vyberete si autíčko, s kterým projedete celou 
výstavou, společně s Dagmar Urbánkovou si oblečete svého hrdinu, s Renátou Fučíkovou se 
projdete pod hvězdnou oblohou a svému hrdinovi přidělíte charakteristické vlastnosti, 
s Petrem Sísem projdete labyrintem, na jehož konci získáte překvapení pro svého hrdinu… a 
skočíte u blonďatého chlapce s vlající šálou, kterého znají snad všichni milovníci dobré 
literatury. Malého prince, přepsaného a ilustrovaného Věrou Jandourkovou. 
 
Dagmar Urbánková  
Studovala scénografii na DAMU, od roku 2006 působí jako výtvarnice v pražském Divadle 
Minor. Vydala povídkovou knihu s ilustracemi Fjertoch si vyšiju, dětské autorské knihy Byl 

jeden dům a Adam a koleno. Své výtvarné práce a texty publikuje například v Revolver Revui. 
Vystavovala doma i v zahraničí. 
 
Renáta Fučíková  
Za svou dosavadní tvorbu obdržela mnoho prestižních cen z celého světa. V roce 1998 byla 
zapsána za ilustrace ke knize Vyprávění ze Starého zákona na Čestnou listinu IBBY při 
UNESCO, v roce 1999 získala první cenu na Bienále ilustrací v Teheránu a také několik 
ocenění Zlatá stuha za původní českou tvorbu pro děti a mládež 
 
Petr Sís  
Mezinárodně uznávaný autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů 
českého původu. Od roku 1984 žije v Americe. Je autorem pětadvaceti knih pro děti a mládež 
a k dalším přibližně šedesáti knihám vytvořil ilustrace. Natočil řadu animovaných filmů a 
věnuje se filmovému plakátu, výtvarným objektům i nástěnným malbám 
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Věra Jandourková  
Spolupracovala s časopisem Sluníčko a Mateřídouška, v roce 1991 byla její kniha Cesta 

k Betlému oceněna Zlatou stuhou“ za nejhezčí ilustrace. V roce 2016 se na pultech knižních 
obchodů objevilo jedno z nejvydávanějších děl světové literatury psané a ilustrované rukou 
autorky –  Malý princ.  
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Alchymie kávy a kávovin 
Za spolupráce s Muzeem kávy Alchymista v Praze a obchůdkem Šálek štěstí ve Svitavách 

Městské muzeum a galerie 
Vernisáž 1. června 2018 v 16:00 hodin 

 

 
 

Výstavu zahájí majitelka Muzea kávy Alchymista v Praze Kateřina Ebelová 
 
 
Výstava o historii a současnosti fenoménu kávy, o cestě kávy z plantáží na náš stůl je 
poklonou tradici kávové kultury od jejích počátků přes cestu staletími kolem světa. Je 
koncipována pro děti i dospělé.  
 
Jaká je historie tohoto oblíbeného nápoje? Odkud pochází? Jak se káva správně praží, mele a 
připravuje? Jak má chutnat dobrá káva? Co pije typický Čech? Odpověď na tyto a mnohé 
další otázky najdete právě na této letní výstavě.  
Výstava dokumentuje bohatou historii kávy, její pěstování, zpracování, přípravu, uskladnění 
a servírování. Další část je věnována kávovinovým náhražkám (cikorka, obilná káva, melta, 
ovocná, fíková), mezi kuriozity patří také exkluzivní cibetková káva. Vystaveny jsou různé 
typy historických pražiček, zásobníků na kávu, mlýnků a strojů na přípravu kávy. Sbírka dóz 
na kávu a dalších kořenek dokumentuje estetickou rozmanitost jejich tvarů, dekoru i písma. 
Součástí výstavy jsou grafické materiály (účty, sáčky, účtenky, pohádky, vystřihovánky, 
betlémy a další artefakty spojené s propagací jednotlivých firem). Na výstavě se seznámíte 
také s rodokmenem (stromem) kávy a koláčem jejích chutí. Dozvíte se, jak si udělat dobrou 
kávu v domácím prostředí a mnoho dalších zajímavých informací. I na této výstavě je 
připravena interaktivní část s úkoly pro děti.  
 
Proč výstava o kávě? 
No přece každý všední den, všechny sváteční události jsou bez kávy nemyslitelné. Káva je 
nejznámější a nejrozšířenější nápoj světa, který s oblibou konzumuje 90 % světové dospělé 
populace. Pití kávy je potřebou a rituálem zároveň. Je výjimečným a jedinečným aktem, 
příležitostí k setkávání, vůní ranního probuzení či odpolední siesty. Káva dokáže prolomit 
kulturní a jazykové bariéry svým aroma, kdekoli vytváří jedinečnou atmosféru.  
 

Informace: Blanka Čuhelová, 777 579 859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz 

 


