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LIBEREC Světlo a oheň budou ústředními motivy Muzejní noci pod Ještědem, v Liberci a Jablonci se
bude konat v pátek 15. května. Liberec se navíc poprvé stane místem, kde se uskuteční národní
zahájení Festivalu muzejních nocí. Uvedla to hejtmanova náměstkyně Hana Maierová. Pro noční
návštěvníky jsou muzea a galerie zdarma Festival se koná v zemi pojedenácté. Muzea a galerie
nabízejí nočním návštěvníkům zdarma prohlídky svých expozic a výstav i řadu doprovodných a
kulturních programů. Slavnostní zahájení národního festivalu se uskuteční v reprezentativním sále
Severočeského muzea v Liberci v pátek od 15.00, program pro veřejnost na křižovatce Vítězné a
Masarykovy ulice začne o dvě hodiny později. Akce vyvrcholí půl hodiny před půlnocí ohňostrojem.
Podle ředitele Severočeského muzea Jiřího Křížka je pro ně akce šancí upozornit na vznikající
kulturní křižovatku nedaleko centra Liberce. „Vynořil se takový kulturní ostrov pokladů,“ uvedl Křížek.
Loni skončila modernizace zázemí muzea, které bylo kvůli tomu otevřeno jen částečně. Loni se také
do lázní přestěhovala Oblastní galerie a v areálu výstaviště začalo fungovat Technické muzeum. Na
křižovatce se budou příští pátek prezentovat i vratislavické automuzeum s historickými vozy, iQlandia
s pohádkou o chemickém království nebo umělecké školy. „Železnobrodská škola bude předvádět
foukání figurek v Severočeském muzeu, škola z Nového Boru bude mít mobilní pec před Technickým
muzeum,“ uvedla Maierová. Škola z Kamenického Šenova chystá v Severočeském muzeu dokonce
výstavu skleněných artefaktů. „Budou tam stojanové lampy z průřezu několika let od studentů naší
školy. Druhou částí bude venkovní expozice svítidel, které jsme vyrobili speciálně pro tuto příležitost,“
uvedl ředitel školy Pavel Kopřiva. Ve Vítězné ulici se budou konat i různá vystoupení na venkovním
pódiu, své produkty budou nabízet regionální výrobci. Návštěvníci budou moci vyrazit také k bezplatné
večerní prohlídce do nedaleké botanické zahrady nebo vystoupat na věž Lidových sadů.
Na tramvajové lince do Lidových sadů budou jezdit historické tramvaje a dopravu do Jablonce
budou zajišťovat historické autobusy. Muzejní noc totiž na pátek připravuje i muzeum v Jablonci
společně s Domem Jany a Josefa V. Scheybalových. Na obou místech si budou moci zájemci vyrobit
světelný lampion a vydat se s ním na tajuplnou noční cestu. „Při ní budou hledat symboly ukryté v
dalších lampionech rozmístěných ve výkladech obchodů,“ uvedla pedagožka jabloneckého muzea
Jaroslava Novotná.
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