Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na akce pořádané v prosinci 2019
Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, během svátků otevřeno takto:
24. prosince: od 8 do 11 hodin
25. prosince: od 13 do 18 hodin
26. prosince: od 13 do 18 hodin
31. prosince: zavřeno
1. ledna: zavřeno
Seminář pro začínající rodopisce
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy
1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 3. prosince 2019 od 17 hodin, tentokrát
zazní přednáška známého genetika, molekulárního a forenzního biologa RNDr. Daniela
Vaňka, Ph.D. Genetická genealogie – zkoumání historie rodu pomocí analýzy DNA.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Mgr. Jana Voleská.
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se
uskuteční v úterý 10. prosince 2019, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro
starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin.
V prosinci na téma Vánoce.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Bc. Pavla Šedivá.
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje
výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 17. prosince 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Sláva i
prokletí konzumu. Výtvarné projevy pop-artu a hnutí Arte Povera.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý
v měsíci.
Příští setkání se uskuteční výjimečně ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 17 hodin, tentokrát na
téma Zima v České Třebové.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Martin Šebela.

Vernisáž výstavy
Vernisáž tradiční vánoční výstavy s názvem Třpytivé svátky proběhne o první adventní
neděli 1. prosince 2019 od 17 hodin. Hudbou doprovodí Mgr. Milada Hamplová a
Barbora Svítilová ze ZUŠ Česká Třebová. Návštěvníci se mohou těšit na betlémy, vánoční

ozdoby a dekorace ze sbírek českotřebovského muzea, Regionálního muzea v Chrudimi i od
soukromých vlastníků.
Výstava potrvá do neděle 5. ledna 2020.
Pro školy je možné objednat doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 7. prosince 2019 od 15 do
16:30 hodin. Po komentované prohlídce výstavy bude připravena dílnička s vánoční
tématikou.
Mimořádný cyklus přednášek
Poslední přednáška z cyklu připraveného při příležitosti 30. výročí listopadových událostí
roku 1989:
Češi a Slováci v okamžiku změny 1988-1992
Ve středu 4. prosince 2019 od 17 hodin, prosloví doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z
Karlovy univerzity.
Vstupné 20 Kč.
Mimořádná přednáška k stoletému výročí skautingu v České Třebové
Vojáčkující skaut? Trampská metla venkova? O vztazích skautingu a trampingu
v meziválečném Československu
Ve středu 11. prosince 2019 od 17 hodin, prosloví PhDr. Jan Randák, Ph.D. z Karlovy
univerzity.
Vstupné 20 Kč.
Upozornění pro badatele
Od 18. prosince 2019 do 3. ledna 2020 bude badatelna přístupná pouze po domluvě na tel.
731 604 848.

Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách
muzea www.mmct.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz
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