JABLONEC: Muzejní noc se ponese ve středověkém duchu
15.5.2016

genusplus.cz

Letošní muzejní noc se v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie ponese ve středověkém duchu. Program
připomene 700 let od narození Karla IV., za jehož panování se před 660 lety objevila také první písemná
zmínka o Jablonci.
Již 4. ročník Muzejní noci pod Ještědem opět spojí muzejní a galerijní instituce v Jablonci nad Nisou i
Liberci, společným tématem akce jsou VZPOMÍNKY. Proto si návštěvníci muzea mohou ozdobit
legendární hračku JO-JO a vyzkoušet si s ní nejrůznější zábavné triky. „U nás si hračku ozdobí
samozřejmě barevnými korálky. A když jim náhodou „jojování“ nepůjde, rádi jim poradíme“, informuje
Tereza Bornová z jabloneckého muzea.
V průběhu večera budou přístupné i stálé expozice muzea, včetně nově upravené expozice skla.
Návštěvníci v nich mohou hledat repliky historických pohárů z „lesního skla“ a zapojit se tak do celoroční
soutěže. Celý doprovodný program, tentokráte na letní scéně Eurocentra, se ponese v duchu
středověku. „Hlavním lákadlem bude trojí vystoupení šermířské skupiny Grex-Sever Liberec, zbývající
čas dlouhé noci vyplní středověká hudební skupina Duro Nux“, uvedla Bornová. Zajištěno je i
občerstvení v podobě tradičních staročeských specialit. Pro zvídavé je připravena navíc zábavná
historická stezka mezi muzeem a Domem Scheybalových.
Muzejní noc pod Ještědem proběhne v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v pátek 20. května
od 18 do 24 hodin. Vstup je zdarma.
4. ročník Muzejní noci pod Ještědem pořádají Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou společně
s Domem Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou, Severočeským muzeem v Liberci,
Oblastní galerií Liberec, Technickým muzeem Liberec, iQLANDIÍ Liberec a Automuzeem Vratislavice
nad Nisou. Mezi Libercem a Jabloncem bude možné už tradičně využít historické autobusy, které
vyjíždějí od Muzea skla a bižuterie, letošní novinkou je možnost výstupu u Automuzea ve Vratislavicích
nad Nisou.

URL| http://www.genusplus.cz/zpravodajstvi/...ejni-noc-se-ponese-ve-stredovekem-duchu
genusplus.cz

JABLONEC: Muzejní noc nabídne koktejl ze vzpomínek
16.5.2016

genusplus.cz

Na letošní muzejní noc se připravuje i nejstarší stojící dům v Jablonci – Dům Jany a Josefa V.
Scheybalových v Kostelní ulici. Program se ponese v duchu vzpomínek, které zhmotní studenti
jabloneckých gymnázií. V pátek 20. května večer namíchají neopakovatelný zážitek ze směsi nostalgie,
hravosti, tance a divadla.
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových se námětem muzejní noci vrací do doby konce 19. století až
poloviny 20. století, kdy se Jablonec stal díky svým továrníkům a exportérům jedním z nejvýznamnějších
průmyslových center nejen v Čechách, ale i daleko za hranicemi naší země. “Prostřednictvím oživlých
obrazů v podání studentů jabloneckých gymnázií se návštěvníci přenesou do starých časů, kdy se
odehrával čilý kulturní a veřejný život. Pro nejmenší diváky si studenti připravili pohádku a na konec celé
večerní akce i půlnoční překvapení,” přibližuje Lea Machurová z Jabloneckého kulturního a
informačního centra, které program připravuje.
K dokreslení celkové dobové atmosféry přispěje výstava historických fotografií Jablonce nad Nisou v
Městské galerii My, která se nachází v 1. patře domu. “Mnohé z minulosti našeho města nám připomínají

už jen historické fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Jablonec nad Nisou se nám proměňuje před
očima, ale většinou si tyto postupné a plynule probíhající změny ani neuvědomujeme. Až když
porovnáváme současnost a minulost s větším odstupem, dokážeme rozdíly rozpoznat. Mizí a mění se
nejen domy, ulice a celé části města, jiní jsou i jablonečtí obyvatelé. Dříve se odlišně oblékali, měli jiná
zaměstnání, jinou zábavu, jiné zvyky. Minulost města zůstává uložena v jejich vzpomínkách a s nimi
nenávratně mizí. Zbývá jen to málo zachycené fotoaparátem nebo popsané v novinových článcích či
náhodně uchované na korespondenčním lístku,” říká o výstavě galerista Jan Strnad.
O muzejní noci v Domě národopisců Scheybalových si návštěvníci užijí i živou stylovou muziku v podání
Jazztetu ZUŠ, Hudby u města Vídně a Spolku jabloneckých dam a pánů a občerstvení v podobě
Děti si vyrobí hračku, která baví už několik generací, JO-JO. A kdo nebude mít stále dost, může se
vydat poznávací trasou s kvízem do Muzea skla a bižuterie, které bude otevřené také až do půlnoci.
Program se ponese ve středověkém duchu a připomene 700 let od narození Karla IV., za jehož
panování se před 660 lety objevila také první písemná zmínka o Jablonci. Více na http://www.msbjablonec.cz.
Souhrnný program Muzejní noci pod Ještědem najdete na stránkách http://www.jablonec.com.
Zapojená muzea a galerie v Liberci, Jablonci, Turnově a Vratislavicích nabízejí nočním návštěvníkům
kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají
se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
Mezi Libercem a Jabloncem bude jezdit historický autobus s možnou zastávkou v Automuzeu
Vratislavice.
Vstupy do všech organizací včetně doprovodných programů a jízdy historickým autobusem jsou
ZDARMA.
20. 5. /pátek/ 18.00–24.00
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ?, Jablonec nad Nisou
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM – VZPOMÍNKY
Oživlé obrazy ze života našeho města, tanec a pohádky v nastudovaní studentů jabloneckých gymnázií.
Výstavní expozice z historie Jablonce, pro děti i dospělé výtvarná dílna a kvíz.
Program:
18.00– 23.30 hodin: výtvarná dílna - vytvoř si své JO-JO.
18.30, 19.30 hodin: pohádka - studenti Gymnázia Dr.A.Randy.
19.00, 20.30, 21.30 hodin: tanec - studenti Gymnázia U Balvanu
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hodin: oživlé obrazy, divadlo - studenti Gymnázia Dr.A.Randy
23.50 hodin: překvapení na závěr - studenti Gymnázia Dr.A.Randy
Po celý večer občerstvení a hudba JAZZTET ZUŠ, Huměv a Spolek jabloneckých dam.

URL| http://www.genusplus.cz/zpravodajstvi/...uzejni-noc-nabidne-koktejl-ze-vzpominek

Těšte se na středověkou kapelu
18.5.2016

Jablonecký deník

Jablonec n. N. – Středověká kapela Duro Nux v rámci Muzejní noci pod Ještědem představí tento pátek
v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie speciální program vytvořený pro oslavu 700.
výročí od narození českého krále a římského císaře Karla IV.
Za jeho panování se před 660 lety objevila první písemná zmínka o Jablonci nad Nisou.
Hudebníci středověké kapely Duro Nux jsou jablonečtí rodáci, a tak svým kumštem vzdají hold nejen
Karlu IV., ale i svému městu.
Návštěvníci Muzejní noci se mohou těšit na známé i méně známé nápěvy a písně středověké
Evropy, bohatý dobový instrumentář (např. středověké dudy, šalmaje, píšťaly, gemshorny …).
Středověkou atmosféru podtrhnou také dobové kostýmy.
„Na návštěvníky, posluchače se moc těšíme. Hrajeme koncerty a historické akce převážně v
zahraničí a jsme rádi, že můžeme zahrát i doma. Hudba je živelná a věříme, že my i návštěvníci si
muzejní noc pořádně užijeme,“ zve Bohumila Nitschová za celou kapelu Duro Nux.
Foto popis|
Region| Severní Čechy

Muzejní noc v Liberci láká prohlídkami, secesními památkami i
experimenty, které doma nezkoušejte
18.5.2016

novinky.cz

Muzejní noc Pod Ještědem letos oslaví svůj 10. jubilejní ročník v pátek 20. května mnoha akcemi,
které se již tradičně uskuteční v prostorách i okolí libereckého Severočeského muzea, Oblastní galerie
a Technického muzea. Zahrada i schodiště muzea nabídne badatelské aktivity a vědecké
experimenty.
V pátek 20. května již po desáté ožije ve večerních hodinách klidná část Liberce v okolí historických
budov Severočeského muzea a bývalých lázní - dnes Oblastní galerie - návštěvníky v neobvyklém
počtu. V rámci Muzejní noci Pod Ještědem je připravena pestrá nabídka akcí a aktivit, ze které si určitě
vybere každý, jistě nejen proto, že všechny kulturní akce jsou v rámci Muzejní noci zdarma.
Samotná krásná budova Severočeského muzea stojí za pozornost, je jednou z největší v Čechách.
Muzeum jako takové bylo Liberečany založeno v roce 1873, již velmi brzy byly nashromážděny
mimořádné uměleckoprůmyslové sbírky téměř ze všech oborů užitého umění Evropy, Blízkého a
Dálného východu; největší část byla věnována sklu a textilu.
Kolekce se velmi rychle rozrůstaly, několikrát se stěhovaly, až nakonec byla postavena v letech 18971898 v romanticko-historizujícím stylu stavba, ve které muzeum sídlí i dnes. Rozhlehlý komplex spojující
sakrální a palácovou architekturu doplnila později i replika renesanční věže staré liberecké radnice a
přístavba tzv. měšťanského domu připomínajícího původní libereckou zástavbu z konce 18. století.
V pátek můžete využít i komentovanou prohlídku výjimečné expozice starých hudebních automatů 19.
a 20. století, vystoupat na věž a terasu, zúčastnit se výtvarné dílny, vyrobit si jo-jo anebo se
zaposlouchat do skladeb orchestru Dixiland Old Stars či zhlédnout od 21 hodin výjimečnou módní
přehlídku historického spodního prádla.
V přilehlé zahradě od 18 do 22 hodin najdete stanovou základnu iQLandie s badatelskými aktivitami, na
schodišti muzea mezi 20 - 20.30 se uskuteční Science show aneb Experimenty, která nám doma
neprojdou.
Budete-li mít chuť si více užít výtvarné umění, stačí se přesunout do Oblastní galerie - hned naproti.
Budova bývalých secesních Lázní Františka Josefa I. patří k pýchám města.
Novou historii po řadě peripetií a strádání začala psát v roce 2014. Původně plavecká hala byla na
počátku 20. století znakem bohatství a významnosti města postavena v letech 1900 - 1902. Od roku
2014 je po rozsáhlé adaptaci sídlem Oblastní galerie.

Kromě prohlídky objektu můžete i se svými ratolestmi navštívit pohádková představení v podání
libereckého Naivního divadla. Také bude možno využít komentované prohlídky probíhajících výstav
obrazů a soch Jaroslava Róny nebo Regionálního umění se sbírek galerie po roce 1945 a dalších. Uzdu
své fantazie můžete popustit ve výtvarném workshopu, od 23 hodin se můžete těšit na ohňovou show
a závěrečný ohňostroj.
Technicky založení návštěvníci určitě nevynechají komentovanou návštěvu, kvízy či promítání videí v
nedalekém Technickém muzeu nalézajícím se v prostorách areálu bývalého LVT.
Bude-li se vám snad zdát nabídka ještě nedostatečná, můžete se bezplatně historickou tramvají či
autobusem mezi 17. - 23. hodinou přepravit do nedalekého Jablonce nad Nisou, kde k návštěvě zve
Muzeum skla a bižuterie, popř. do Vratislavic nad Nisou do Automuzea.

URL| https://www.novinky.cz/vase-zpravy/lib...experimenty-ktere-doma-nezkousejte.html

Muzejní noc pod Ještědem letos propojí jo-jo
19.5.2016

Jablonecký deník

Páteční večer budou okna muzeí svítit do noci hodně dlouho.
Liberecký kraj – Festival muzejních nocí v Libereckém kraji letos zahájí turnovské muzeum již ve čtvrtek
19. května. Hned následující den, v pátek 20.
května, se připojí galerie a muzea v Liberci, Jablonci nad Nisou a Vratislavicích. Program na většině
místech začíná v 18.00 hodin, v iQlandii o dvě hodiny dříve.
Celorepublikový festival nabízí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav
také řadu doprovodných kulturních programů.
„Festival muzejních nocí lze bezpochyby definovat jako mimořádnou muzejní slavnost
připomínající naši historii, osobnosti, kulturní a přírodní bohatství a mnoho dalšího. Nabídka programů
pro malé i velké návštěvníky je jako každý rok velmi pestrá, kompletní seznam akcí lze najít na
webových stránkách pořádajících institucí,“ říká Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana
pověřená řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.
Těmi jsou v letošním roce: Muzeum Českého ráje v Turnově spolu s Dlaskovým statkem,
Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Technické muzeum Liberec, iQlandia,
Automuzeum Vratislavice, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Dům Jany a Josefa V.
Scheybalových.
LIBEREC – MUZEA ALE I TRAMVAJ
Liberecký program opět zaplní křižovatku ulic Vítězná a Masarykova, kde každý z trojlístku Oblastní
galerie, Technické muzeum a Severočeské muzeum připravil svůj program, nicméně spojovacím
elementem pro všechny se stane jo-jo.
Milovníky historických dopravních prostředků jako vždy potěší i tradiční jízda historickou
tramvají Boveraclubu, která bude jezdit ze zastávky Rybníček na konečnou stanici Lidové sady.
Dopravu z Jablonce nad Nisou a zpět budou v hodinových intervalech zajišťovat historické autobusy
společnosti Busline.
ODJEZD AUTOBUSŮ MEZI MĚSTY:
Zastávka Jablonec, ulice Lipanská: 17.20, 18.20, 19,20, 21.20, 22.20 a 23.20. Zastávka Liberec,
Severočeské muzeum: 17.20, 18.20, 19,20, 21.20, 22.20 a 23.20. Jako průvodčí se cestující potkají s
hercem a mimem Martinem Sochorem a herečkou Annou Kulovanou. Jízdné dobrovolné.
Jablonecká část festivalu se koná v Muzeu skla a bižuterie Jablonec a v Domě Jany a Josefa
Scheybalových. Na obou místech návštěvníky čeká atraktivní kulturní program.
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE

Letošní muzejní noc se v jabloneckém muzeu ponese ve středověkém duchu.
Program připomene 700 let od narození Karla IV., za jehož panování se před 660 lety objevila také první
písemná zmínka o Jablonci.
Již 4. ročník Muzejní noci pod Ještědem opět spojí muzejní a galerijní instituce v Jablonci nad
Nisou i Liberci, společným tématem akce jsou VZPOMÍNKY. Proto si návštěvníci muzea mohou ozdobit
legendární hračku JO-JO a vyzkoušet si s ní nejrůznější zábavné triky. V jabloneckém muzeu si hračku
ozdobí samozřejmě barevnými korálky. A když jim náhodou „jojování“ nepůjde, rádi jim poradí.
V průběhu večera budou přístupné i stálé expozice muzea, včetně nově upravené expozice
skla. Návštěvníci v nich mohou hledat repliky historických pohárů z „lesního skla“ a zapojit se tak do
celoroční soutěže.
Celý doprovodný program, tentokráte na Letní scéně Eurocentra, se ponese v duchu
středověku. Hlavním lákadlem bude trojí vystoupení šermířské skupiny Grex-Sever Liberec, zbývající
čas dlouhé noci vyplní středověká hudební skupina Duro Nux. Zajištěno je i občerstvení v podobě
tradičních staročeských specialit. Pro zvídavé je připravena navíc zábavná historická stezka mezi
muzeem a Domem Scheybalových.
DŮM NÁRODOPISCŮ SCHEJBALOVÝCH
I tady se mají návštěvníci na co těšit. Námětem muzejní noci vrací do doby konce 19. století až poloviny
20. století, kdy se Jablonec stal díky svým továrníkům a exportérům jedním z nejvýznamnějších
průmyslových center nejen v Čechách, ale i daleko za hranicemi naší země.
Oživlé obrazy ze života města, tanec a pohádky v nastudovaní studentů jabloneckých gymnázií.
Výstavní expozice z historie Jablonce, pro děti i dospělé výtvarná dílna a kvíz.
K dokreslení celkové dobové atmosféry přispěje výstava historických fotografií Jablonce nad Nisou v
Městské galerii My, která se nachází v 1. patře domu.
Program:
18.00– 23.30 hodin: výtvarná dílna – vytvoř si své JO-JO
18.30, 19.30 hodin: pohádka – studenti Gymnázia Dr. A. Randy
19.00, 20.30, 21.30 hodin: tanec – studenti Gymnázia U Balvanu
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hodin: oživlé obrazy, divadlo – studenti Gymnázia Dr. A. Randy
23.50 hodin: překvapení na závěr – studenti Gymnázia Dr. A. Randy
Po celý večer občerstvení a hudba JAZZTET ZUŠ, Huměv a Spolek jabloneckých dam.
Region| Severní Čechy¨
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Muzejní noc pod Ještědem letos propojí jo-jo
19.5.2016
Liberecký kraj - Páteční večer budou okna muzeí svítit do noci hodně dlouho. Muzejní noc ale začíná
už ve čtvrtek, v Turnově a v Dolánkách na Dlaskově statku a Domě Českého ráje.
"
Festival muzejních nocí v Libereckém kraji letos zahájí turnovské muzeum již ve čtvrtek 19. května.
Hned následující den, v pátek 20. května, se připojí galerie a muzea v Liberci, Jablonci nad Nisou a
Vratislavicích. Program na většině místech začíná v 18.00 hodin, v iQlandii o dvě hodiny dříve.

Celorepublikový festival nabízí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav také
řadu doprovodných kulturních programů.
„Festival muzejních nocí lze bezpochyby definovat jako mimořádnou muzejní slavnost připomínající naši
historii, osobnosti, kulturní a přírodní bohatství a mnoho dalšího. Nabídka programů pro malé i velké
návštěvníky je jako každý rok velmi pestrá, kompletní seznam akcí lze najít na webových stránkách
pořádajících institucí," říká Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu
cestovního ruchu, památkové péče a kultury.
Těmi jsou v letošním roce: Muzeum Českého ráje v Turnově spolu s Dlaskovým statkem, Oblastní
galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Technické muzeum Liberec, iQlandia, Automuzeum
Vratislavice, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
LIBEREC MUZEA ALE I TRAMVAJ
Liberecký program opět zaplní křižovatku ulic Vítězná a Masarykova, kde každý z trojlístku Oblastní
galerie, Technické muzeum a Severočeské muzeum připravil svůj program, nicméně spojovacím
elementem pro všechny se stane jo-jo.
Milovníky historických dopravních prostředků jako vždy potěší i tradiční jízda historickou tramvají
Boveraclubu, která bude jezdit ze zastávky Rybníček na konečnou stanici Lidové sady. Dopravu z
Jablonce nad Nisou a zpět budou v hodinových intervalech zajišťovat historické autobusy společnosti
Busline.
ODJEZD AUTOBUSŮ MEZI MĚSTY:
Zastávka Jablonec, ulice Lipanská: 17.20, 18.20, 19,20, 21.20, 22.20 a 23.20. Zastávka Liberec,
Severočeské muzeum: 17.20, 18.20, 19,20, 21.20, 22.20 a 23.20. Jako průvodčí se cestující potkají s
hercem a mimem Martinem Sochorem a herečkou Annou Kulovanou. Jízdné dobrovolné.
Jablonecká část festivalu se koná v Muzeu skla a bižuterie Jablonec a v Domě Jany a Josefa
Scheybalových. Na obou místech návštěvníky čeká atraktivní kulturní program.
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
Letošní muzejní noc se v jabloneckém muzeu ponese ve středověkém duchu. Program připomene 700
let od narození Karla IV., za jehož panování se před 660 lety objevila také první písemná zmínka o
Jablonci.
Již 4. ročník Muzejní noci pod Ještědem opět spojí muzejní a galerijní instituce v Jablonci nad Nisou i
Liberci, společným tématem akce jsou VZPOMÍNKY. Proto si návštěvníci muzea mohou ozdobit
legendární hračku JO-JO a vyzkoušet si s ní nejrůznější zábavné triky. V jabloneckém muzeu si hračku
ozdobí samozřejmě barevnými korálky. A když jim náhodou „jojování" nepůjde, rádi jim poradí.
V průběhu večera budou přístupné i stálé expozice muzea, včetně nově upravené expozice skla.
Návštěvníci v nich mohou hledat repliky historických pohárů z „lesního skla" a zapojit se tak do celoroční
soutěže.
Celý doprovodný program, tentokráte na Letní scéně Eurocentra, se ponese v duchu středověku.
Hlavním lákadlem bude trojí vystoupení šermířské skupiny Grex-Sever Liberec, zbývající čas dlouhé
noci vyplní středověká hudební skupina Duro Nux. Zajištěno je i občerstvení v podobě tradičních
staročeských specialit. Pro zvídavé je připravena navíc zábavná historická stezka mezi muzeem a
Domem Scheybalových.
DŮM NÁRODOPISCŮ SCHEJBALOVÝCH
I tady se mají návštěvníci na co těšit. Námětem muzejní noci vrací do doby konce 19. století až poloviny
20. století, kdy se Jablonec stal díky svým továrníkům a exportérům jedním z nejvýznamnějších
průmyslových center nejen v Čechách, ale i daleko za hranicemi naší země.
Oživlé obrazy ze života města, tanec a pohádky v nastudovaní studentů jabloneckých gymnázií.
Výstavní expozice z historie Jablonce, pro děti i dospělé výtvarná dílna a kvíz.
K dokreslení celkové dobové atmosféry přispěje výstava historických fotografií Jablonce nad Nisou v
Městské galerii My, která se nachází v 1. patře domu.

Program:
18.00 23.30 hodin: výtvarná dílna vytvoř si své JO-JO
18.30, 19.30 hodin: pohádka studenti Gymnázia Dr. A. Randy
19.00, 20.30, 21.30 hodin: tanec studenti Gymnázia U Balvanu
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hodin: oživlé obrazy, divadlo studenti Gymnázia Dr.A.Randy
23.50 hodin: překvapení na závěr studenti Gymnázia Dr.A.Randy
Po celý večer občerstvení a hudba JAZZTET ZUŠ, Huměv a Spolek jabloneckých dam."

URL| http://www.denik.cz/ostatni_kultura/mu...tedem-letos-propoji-jo-jo-20160519.html

POZVÁNKA: Muzejní noc pod Ještědem letos propojí jo-jo
19.5.2016

genusplus.cz

Festival muzejních nocí v Libereckém kraji letos zahájí turnovské muzeum již ve čtvrtek
19. května. Hned následující den, v pátek 20. května, se připojí galerie a muzea v Liberci, Jablonci nad
Nisou a Vratislavicích. Program na většině místech začíná v 18.00 hodin, v iQlandii o dvě hodiny dříve.
Celorepublikový festival nabízí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav také
řadu doprovodných kulturních programů.
„Festival muzejních nocí lze bezpochyby definovat jako mimořádnou muzejní slavnost připomínající naši
historii, osobnosti, kulturní a přírodní bohatství a mnoho dalšího. Nabídka programů pro malé i velké
návštěvníky je jako každý rok velmi pestrá, kompletní seznam akcí lze najít na webových stránkách
pořádajících institucí,“ říká Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu
cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Těmi jsou v letošním roce: Muzeum Českého ráje v
Turnově spolu s Dlaskovým statkem, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci,
Technické muzeum Liberec, iQlandia, Automuzeum Vratislavice, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
Liberecký program opět zaplní křižovatku ulic Vítězná a Masarykova, kde každý z trojlístku Oblastní
galerie, Technické muzeum a Severočeské muzeum připravil svůj program, nicméně spojovacím
elementem pro všechny se stane jo-jo. Milovníky historických dopravních prostředků jako vždy potěší i
tradiční jízda historickou tramvají Boveraclubu, která bude jezdit ze zastávky Rybníček na konečnou
stanici Lidové sady. Dopravu z Jablonce nad Nisou a zpět budou v hodinových intervalech zajišťovat
historické autobusy společnosti Busline.
Liberecký kraj se spolupodílel na organizaci a finančně mj. podpořil účast středních škol, které budou v
rámci muzejní noci prezentovat práci svých studentů.
Jablonecká část festivalu se koná v Muzeu skla a bižuterie Jablonec a v Domě Jany a Josefa
Scheybalových. Na obou místech návštěvníky čeká atraktivní kulturní program, například vystoupení
rytířského souboru GREX, pohádka, divadlo a těšit se můžete i na závěrečné překvapení. Po celou
dobu se návštěvníci budou moci občerstvit u stánků s regionálními potravinami.

URL| http://www.genusplus.cz/servis/pozvank...ni-noc-pod-jestedem-letos-propoji-jo-jo

Dvě nové výstavy na sezónu
20.5.2016

Jablonecký deník

Nenechte si ujít
Muzeum skla a bižuterie, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec n. Nisou, tel.: +420 778 527 123, email:
mailto:info@msb-jablonec.cz OTEVÍRACÍ DOBA: úterý – neděle 9.00 – 17.00 Stálá expozice:
Nekonečný příběh bižuterie prezentuje vývoj jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost.
Prostřednictvím tematických filmů, technologií, dekoračních technik, skleněné a kovové bižuterie,
šperku, prací uměleckoprůmyslových škol v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, Turnově uvidíte
fenomén Jablonecka, který proměnil zdejší kraj … Čarovná zahrada – České sklo sedmi století to jsou
tři sály v pátém podlaží hlavní budovy muzea, celkem 380 m2 plochy, rozčleněné do čtyř výstavních
celků, které na sebe chronologicky navazují. Takto vytyčené prostory umožňují prezentovat nejen sklo
samo o sobě, s příběhy, které se k němu konkrétně … Aktuální výstavy: Femme fatale od 10. června
do 9. října 2016, vernisáž ve čtvrtek 9. června. Exkluzívní přehlídka současné tvorby českých a polských
sklářských výtvarnic. Jedním dechem od 24. června do 9. října 2016, vernisáž ve čtvrtek 23. června.
První profilová výstava oceňovaného designového studia tvořeného Jakubem Janďourkem a Michaelou
Tomiškovou.
Region| Severní Čechy

Dvanáctá Muzejní noc pod Ještědem: Muzea a galerie propojí JO-JO
19.5.2016

libereckadrbna.cz

Už zítra je tu další ročník Muzejní noci pod Ještědem. Mnohé instituce, které se starají o pravidelný
přísun kultury, si kromě otevřených expozic připravily i zajímavý doprovodný program. Kromě toho se
mezi jednotlivými centry můžete přesunovat historickými autobusy nebo tramvajemi.
Společným prvkem letošní Noci je JO-JO. Legendární hračku si na několika místech budete moci vyrobit
nebo alespoň ozdobit. Jinak se můžete těšit na fireshow, ochutnávku piva, komentované prohlídky a
mnoho a mnoho dalšího.
Akce startuje v 18 hodin a končí o půlnoci. Vstupné do všech institucí je zdarma.
Program Muzejní noci pod Ještědem 2016
Liberec
Oblastní galerie
18:00 Zahájení Muzejní noci pod Ještědem
18:30 Jak chodil Kuba za Markytou: Naivní divadlo / pohádka
19:00 – 22:00 Výtvarný workshop JO-JO efekt / výroba kultovní hračky JO-JO a další aktivity
19:30 Tři přadleny: Naivní divadlo / pohádka
20:00 Jaroslav Róna: Obraz a socha / komentovaná prohlídka: Markéta Kroupová
21:00 Příběhy kraje: Regionální umění ze sbírek galerie po roce 1945 / komentovaná prohlídka:
Zuzana Štěpanovičová
21:30 Modern Dance: Takt Liberec / taneční vystoupení
22.00 Na vlnách umění / komentovaná prohlídka: Anna Habánová
23:00 Swing! Swing! Swing!: Fireshow JBC / UV-light vystoupení v elektro-swingovém stylu
24:00 Zakončení Muzejní noci pod Ještědem
V průběhu celé akce možnost zhlédnout probíhající výstavy a stálé expozice. Speciální možnost
zakoupit a ochutnat domácí bratwurst vyrobený žitavským výrobcem dle historické receptury z 18. století
/ Galerijní kavárna ART CAFÉ otevřena do 24 hodin
Severočeské muzeum
18:00 – 24:00 Zpřístupněná věž a terasa / výtvarná dílna – vyrobte si knoflíkové JO-JO / komentované
prohlídky expozice hudebních automatů / hudební produkce kapely - liberecký dixieland OLD STARS
21:00 Módní přehlídka historického spodního prádla
Technické muzeum
18:00 – 24:00 Vyplňování kvízu „Chytré dítě“ s odměnou (do vyčerpání zásob)
18:00 – 24:00 Rozdávání hračky JO-JO návštěvníkům (do vyčerpání zásob)
18:00 – 24:00 Promítání videí na plátně
18:10 / 20:10 / 22:10 Komentovaná prohlídka

iQLANDIA
iQLANDIA nemá otevřeno po 17. hodině. Další program probíhá u Severočeského muzea 18.00 –
22.00.
Večer plný experimentů
Program 1 – Science centrum iQPARK (ul. Nitranská 415/1)
16:00 – 17:00 Science show aneb bezpečně nebezpečné experimenty
Program 2 /Severočeské muzeum - zahrada/
18:00 – 22:00 „Stanová základna iQLANDIE“ s badatelskými aktivitami
Ochutnávka exponátů/ vyrob si JO-JO / experimentuj s pivem / prozkoumej vesmírnou zimou/ Pokusy
na doma
Program 3 /Severočeské muzeum schodiště/
20:00 – 20:30 Science show aneb experimenty, které vám doma neprojdou.
Vratislavice
Automuzeum
17:30 – 24:00 Prohlídka Automuzea Vratislavice během plánovaných zastávek autobusu na trase
Liberec – Jablonec nad Nisou a zpět / Komentované prohlídky expozic i depozitu
V průběhu celé akce: Nasvícení unikátních výstavních exponátů a ochutnávka piv pivovaru Konrád
Doprava historickými tramvajemi po Liberci
Doprava historickými autobusy na trase Liberec - Jablonec
Z Jablonce nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie – do Liberce, Severočeské muzeum (bus) 17:20 / 18:20
/ 19:20 / 21:20 / 22:20 / 23:20
Z Liberce, Severočeské muzeum – do Jablonce nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie (bus) 17:20 / 18:20
/ 19:20 / 21:20 / 22:20 / 23:20
Zastávka v areálu vratislavického muzea, možnost prohlídky muzea (autobusy tu pouze zastaví a budou
pokračovat v jízdě)
Jízdné dobrovolné
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie
18:00 – 24:00 Výtvarný workshop „Ozdob si své JO-JO, a jak jinak než korálky“
19:00 / 21:00 / 23:00 Vystoupení rytířského souboru Grex-Sever Liberec
V průběhu celé akce: Možnost zhlédnout krátkodobé výstavy i stálé expozice muzea.
K poslechu zahraje středověká hudební skupina Duro Nux / Občerstvení zajištěno (v nabídce budou
staročeské speciality)
Dům Jany a Josefa Scheybalových
18:00 - 24.00 “Vzpomínky” - Jablonec v historické minulosti
18.00 - 23.30 Výtvarná dílna pro děti a rodiče / vytvoř si svoje JO-JO
18:30 / 19:30 Pohádka - studenti Gymnázia Dr. A. Randy
19:00 / 20:30 / 21:30 Tanec - Studenti Gymnázia U Balvanu
20:00 / 21:00/ 22:00/ 23:00 Divadlo - studenti Gymnázia Dr. A. Randy
23:50 - Překvapení na závěr
“Najdi původní stavby Jablonce” - trasa s kvízem mezi Domem Jany a Josefa V. Schejbalových a
Muzeem skla a bižuterie.
V průběhu celé akce: soubor JAZZTET ZUŠ Jablonec n. N. - nestárnoucí jazzové melodie HUMĚV a
Spolek jabloneckých dam - staropražské písně
Turnov
Akce se koná ve čtvrtek 19. května 2016 od 16:30 – 22:00 hod.
Muzeum Českého ráje
16:30 Zahájení výstavy „Už 130 let …“ - zahájení výstavy k 130. výročí založení muzea
17:00 – 22:00 Muzejní zážitková animace pro děti „Víš, kdo pracuje v muzeu?“
17:00 – 22:00 Happening spojený s prohlídkou dílen Mezinárodního šperkařského symposia
(Kamenářský dům)
17:30 Uvedení nové publikace Lidové stavby Libereckého kraje
18:30 – 19:30 Luděk Vele – koncertní vystoupení sólisty Opery Národního divadla v Praze (Galerie
muzea)
19:30 – 22:00 Komentované prohlídky – expozice a výstavy muzea
Objekty muzea a Dlaskova statku budou propojeny koloběžkovou přepravou (16:00-20:00 hod.)
Dlaskův statek
16:30 – 22:00 Večerní prohlídky objektu
Komentáře
URL| http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/ku...edem-muzea-a-galerie-propoji-jo-jo.html

Muzejní noc: Autobusem přímo mezi exponáty
23.5.2016

Liberecký deník

Páteční Muzejní noc přilákala v Liberci opět tisíce lidí
Liberecko – Je pátek odpoledne, hodinová ručička je ještě daleko před půl šestou, ale před
Severočeským muzeem už postává početná skupinka prvních nedočkavců.
Za pár minut opravdu přijíždí krásný historický autobus, a ač se to zdá nemožné, nakonec se do něj
všichni nějak nacpeme a vyrážíme směr Jablonec nad Nisou. Muzejní noc začíná.
CHYBĚJÍCÍ MADLA
„Ptáte se mě každý rok,“ směje se řidič, když mu položím otázku, v čem je řízení starých autobusů jiné.
„Je to samozřejmě trochu těžší, ale dá se to zvládnout,“ vypráví, ale na delší povídání už není čas.
Průvodčí nás zahání do vozu. Hned po vyjetí zjišťují první stojící cestující, v čem jsou dnešní dopravní
prostředky pohodlnější – na jedné straně autobusu totiž chybí madla. Za neustálého chichotání se tak
všichni naklánějí na tu či onu stranu a mezi nimi se proplétá průvodčí, jinak herečka Anna Kulová.
Jak upozorňuje průvodčí, jedna z dnešních motorových krasavic, která pendluje mezi Jabloncem a
Libercem, si dokonce zahrála v oblíbeném dobovém seriálu Vyprávěj.
Jízda je sice zážitek, ale jsme rádi, že vystupujeme už na první zastávce. Automuzeum ve
Vratislavicích nabízí pestrou směsici dopravních prostředků od traktorů přes formuli až po škodovky.
„Tuhle jsem ještě řídil,“ vzpomíná nostalgicky jeden z pamětníků nad zachovalou „stodvacítkou“.
Zpátky už nás veze moderní autobus. „Omlouváme se, historický autobus si bohužel vyžádal opravu.
Ale můžu vás ubezpečit, že jste jediní, kdo měl dneska smůlu,“ hlásí průvodčí s nadsázkou.
MEZI GALERIÍ A MUZEEM
V Liberci se ocitáme přímo uprostřed mumraje. Davy lidí se míjejí mezi muzeem, kde se tvoří fronta na
věž, a Oblastní galerií (OGL).
„Program máme zaměřený na naši hlavní činnost, kterou jsou výstavy, takže jsme připravili tři
komentované prohlídky. Ale Muzejní noc je samozřejmě také o dětech, které se mohou zabavit na
dílničkách nebo na divadelním představení,“ vypočítává ředitel OGL Jan Randáček. Loni v liberecké
galerii proběhlo národní zahájení Muzejní noci, takže byla návštěvnost podle ředitele ze začátku vyšší.
Když však po vyrobení korálkového náramku a prohlídce expozic opouštíme galerii, vypadá to, že víc
lidí už se sem ani nevejde.
VÝBUCHY NA SCHODECH
Davy se stahují i k venkovním akcím. iQlandie si připravila pro nejmenší návštěvníky dílničky a její
program vyvrcholil ukázkou výbuchů na schodech muzea. „Pokusy byly nejlepší.
Tatínek neuměl složit hlavolam,“ vypráví šestiletá Sofie, která byla při této příležitosti poprvé v muzeu,
kam návštěvníky hlasitě láká flašinetář.
HURÁ NA VĚŽ
Uvnitř je veselo. Před živým i poněkud strnulým publikem, tvořeným figurínami z výstavy módních kreací
studentů zdejší univerzity Bakalaureáty, hraje swingová kapela. Na zpáteční cestě z muzea už se tak
tak protlačíme k východu. Do Muzejní noci se zapojilo i Technické muzeum. Před ním sice předvádí
svůj um skláři, vevnitř ale návštěvníci obdivují expozici historických aut i motorek.
„Příští rok jdeme zase. Letos se nám podařilo vystát i frontu na věž. Podvečerní Liberec a vyhlídka na
osvětlenou Oblastní galerii byl nádherný,“ svěřuje se při odchodu jedna z návštěvnic, slečna Denisa z
Liberce.
Foto popis| PŘES ŠEST TISÍC návštěvníků, pendlujících historickými autobusy mezi Libercem a
Jabloncem, přilákala letošní Muzejní noc. Své brány otevřely bezplatně zájemcům Oblastní galerie
Liberec, Severočeské muzeum, Technické muzeum Liberec, Automuzeum ve Vratislavicích nebo
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Pro návštěvníky byla připravena řada doprovodných programů.
Přístupné byly také prostory pro veřejnost běžně zavřené. Muzejní noc, která má do muzeí či galerií
přilákat i návštěvníky, kteří jinak tyto instituce nevyhledávají, se v České republice konala po dvanácté.
Foto autor| Foto: Deník, OG

Jablonecký deník

Muzejní noc: Autobusem přímo mezi exponáty
24.5.2016

Jablonecký deník

Páteční Muzejní noc přilákala v Liberci opět tisíce lidí.
Liberec, Jablonec – Je pátek odpoledne, hodinová ručička je ještě daleko před půl šestou, ale před
Severočeským muzeem už postává početná skupinka prvních nedočkavců. Za pár minut opravdu
přijíždí krásný historický autobus, a ač se to zdá nemožné, nakonec se do něj všichni nějak nacpeme a
vyrážíme směr Jablonec nad Nisou. Muzejní noc začíná.
CHYBĚJÍCÍ MADLA „Ptáte se mě každý rok,“ směje se řidič, když mu položím otázku, v čem je řízení
starých autobusů jiné. „Je to samozřejmě trochu těžší, ale dá se to zvládnout,“ vypráví, ale na delší
povídání už není čas. Průvodčí nás zahání do vozu. Hned po vyjetí zjišťují první stojící cestující, v čem
jsou dnešní dopravní prostředky pohodlnější – na jedné straně autobusu totiž chybí madla. Za
neustálého chichotání se tak všichni naklánějí na tu či onu stranu a mezi nimi se proplétá průvodčí, jinak
herečka Anna Kulová.
Jak upozorňuje průvodčí, jedna z dnešních motorových krasavic, která pendluje mezi Jabloncem a
Libercem, si dokonce zahrála v oblíbeném dobovém seriálu Vyprávěj.
Jízda je sice zážitek, ale jsme rádi, že vystupujeme už na první zastávce. Automuzeum ve
Vratislavicích nabízí pestrou směsici dopravních prostředků od traktorů přes formuli až po škodovky.
„Tuhle jsem ještě řídil,“ vzpomíná nostalgicky jeden z pamětníků nad zachovalou „stodvacítkou“.
Zpátky už nás veze moderní autobus. „Omlouváme se, historický autobus si bohužel vyžádal opravu.
Ale můžu vás ubezpečit, že jste jediní, kdo měl dneska smůlu,“ hlásí průvodčí s nadsázkou.
MEZI GALERIÍ A MUZEEM V Liberci se ocitáme přímo uprostřed mumraje. Davy lidí se míjejí mezi
muzeem, kde se tvoří fronta na věž, a Oblastní galerií (OGL).
„Program máme zaměřený na naši hlavní činnost, kterou jsou výstavy, takže jsme připravili tři
komentované prohlídky. Ale Muzejní noc je samozřejmě také o dětech, které se mohou zabavit na
dílničkách nebo na divadelním představení,“ vypočítává ředitel OGL Jan Randáček. Loni v liberecké
galerii proběhlo národní zahájení Muzejní noci, takže byla návštěvnost podle ředitele ze začátku vyšší.
Když však po vyrobení korálkového náramku a prohlídce expozic opouštíme galerii, vypadá to, že víc
lidí už se sem ani nevejde.
VÝBUCHY NA SCHODECH Davy se stahují i k venkovním akcím. iQlandie si připravila pro nejmenší
návštěvníky dílničky a její program vyvrcholil ukázkou výbuchů na schodech muzea. „Pokusy byly
nejlepší.
Tatínek neuměl složit hlavolam,“ vypráví šestiletá Sofie, která byla při této příležitosti poprvé v muzeu,
kam návštěvníky hlasitě láká flašinetář.
HURÁ NA VĚŽ Uvnitř je veselo. Před živým i poněkud strnulým publikem, tvořeným figurínami z výstavy
módních kreací studentů zdejší univerzity Bakalaureáty, hraje swingová kapela. Na zpáteční cestě z
muzea už se tak tak protlačíme k východu. Do Muzejní noci se zapojilo i Technické muzeum. Před ním
sice předvádí svůj um skláři, vevnitř ale návštěvníci obdivují expozici historických aut i motorek.
„Příští rok jdeme zase. Letos se nám podařilo vystát i frontu na věž. Podvečerní Liberec a vyhlídka na
osvětlenou Oblastní galerii byl nádherný,“ svěřuje se při odchodu jedna z návštěvnic, slečna Denisa z
Liberce.
Foto popis| PŘES ŠEST TISÍC návštěvníků, pendlujících historickými autobusy mezi Libercem a
Jabloncem, přilákala letošní Muzejní noc. Své brány otevřely bezplatně zájemcům Oblastní galerie
Liberec, Severočeské muzeum, Technické muzeum Liberec, Automuzeum ve Vratislavicích nebo
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Pro návštěvníky byla připravena řada doprovodných programů.
Přístupné byly také prostory pro veřejnost běžně zavřené. Muzejní noc, která má do muzeí či galerií
přilákat i návštěvníky, kteří jinak tyto instituce nevyhledávají, se v České republice konala po dvanácté.
Foto autor| Foto: Deník, OGL
Region| Severní Čechy
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Herečka Anna Kulovaná a mim Martin Sochor provezli v rámci
Muzejní noci stovky cestujících v retro autobusech a historických
tramvajích
24.5.2016

krajskelisty.cz

BusLine a.s. a DPMLJ, a.s. ve spolupráci se spolkem Boveraclub na akci „Muzejní noc pod Ještědem“
dne 20. května svezly v rámci vyhlídkových retro jízd z Liberce do Jablonce nad Nisou i zpět, a rovněž
po Liberci, stovky cestujících. V roli průvodčích se představili herečka Anna Kulovaná a herec a mim
Martin Sochor. Oba dva v historických autobusech a tramvaji cestující nejen pobavili, ale také jim na
památku za dobrovolné jízdné předali pamětní jízdenku, nebo se s nimi vyfotili.
Sběratelské klenoty naší společnosti
„Akce Muzejní noc pod Ještědem se BusLine zúčastnil již po čtvrté a jsme rádi, že díky tomu jsme mohli
veřejnosti představit historické autobusy, které patří mezi sběratelské klenoty naší společnosti. Veterány
využíváme především k vyhlídkovým jízdám v rámci pořádání různých akcí pro veřejnost, objednat si
jeho služby ale může i jednotlivec. Jeden z vozů se objevil i v oblíbeném českém seriálu „Vyprávěj“.
Návštěvníci akce měli možnost zavzpomínat na historii cestování společně s herečkou Annou
Kulovanou a dále hercem a mimem Martinem Sochorem, kteří se představili v roli průvodčích,“ uvedl
výkonný ředitel společnosti BusLine a.s.,Ing. Radek Chobot.
Herečka Anna Kulovaná jako retro průvodčí
„S historickými tramvajemi dopravního podniku každoročně při Muzejní noci vyjíždějí členové spolku
Boveraclub, kteří zajišťují nejen obsluhu vozidel v dobových uniformách, ale o tramvaje v průběhu roku
i pečují. Během večera se na zvláštní historické lince vystřídaly tři historické motorové vozy s jedním
vlečným, historické jízdy finančně podpořil Liberecký kraj“, informoval Ing. Tomáš Krebs, předseda
spolku.
Muzejní noc se těší stále většímu zájmu
„Dopravu ve městě zajišťují tento večer i tradiční linky MHD, které jsme vždy připraveni posílit. Vidíme,
že Muzejní noc se těší stále většímu zájmu a jedná se skutečně o jeden z nejhezčích kulturních večerů
jak v Liberci, tak v Jablonci nad Nisou“, pochválil akci ředitel DPMLJ, a.s. Bc. Luboš Wejnar.
Vyhlídkové jízdy zajistily i dva historické autobusy, ŠKODA RTO 706 a ŠL 11 Turist, oba vozy z roku
1972. Autobusy jezdily proti sobě z Liberce a Jablonce nad Nisou, první jízda startovala v 17:20 od
Severočeského muzea a pokračovala k Muzeu skla a bižuterie, odkud v ten samý čas odjížděl druhý
veterán. Až do 23:20 se mohli cestující vždy po hodině díky retro jízdám pohybovat mezi libereckým a
jabloneckým kulturním programem. Letos nově se zastávkou ve Vratislavicích nad Nisou u Automuzea,
ve kterém si zájemci mohli prohlédnout nádherné veterány osobních automobilů. Pro všechny
návštěvníky byl v Liberci i Jablonci nad Nisou připraven bohatý program. V Severočeském muzeu,
Oblastní galerii a iQlandii v Liberci, dále v Automuzeu Vratislavice nad Nisou, a rovněž i v Domě Jany
a Josefa Scheybalových či Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Kvůli starým vozům bych si ten řidičák snad i udělala, říká herečka
„Mně se staré věci líbí, takže včetně mého kolegy Martina i autobusu, je vše naprostá paráda. Sama
nemám řidičské oprávnění, řídit prostě nechci, ale kvůli starým vozům bych si ten řidičák snad i udělala,“
uvedla s úsměvem svoji roli průvodčí Anna Kulovaná.
„Vracím se do dětských let. Pamatuji si, že jsem jako malý kluk jezdíval těmito starými autobusy na
zájezdy do Rumunska. Zájezdy každoročně pořádal můj dědeček z Železného Brodu a jelo se tam 3
dny, opravdu celoživotní zážitek. Bylo to úžasné a v té době vlastně i vrchol cestovatelských možností“,
vtipně doplnil Martin Sochor.
Technická specifikace historických autobusů:
ŠKODA RTO 706 MTZ

rok výroby: 1972

výrobce: LIAZ Rýnovice

motor: LIAZ, zdvihový objem: 11 781 cm3
počet rychlostí: 5 + 1

převodové ústrojí: převodovka v bloku s motorem,

karoserie: celokovová
počet náprav: 2 – 1 zadní

pneumatiky: 11.00-20

celkové rozměry – délka: 10 810 mm

šířka: 2 500 mm

výška: 2 980 mm hmotnost – celková: 14 400 kg
provozní: 8 700 kg

počet míst: 41 + 2 k sezení

maximální rychlost: 75 km/hod.
ŠL11-1307 Turist
rok výroby: 1972

výrobce: Karosa, národní podnik Vysoké Mýto

karoserie: druh samonosná ocelová

počet míst: 47 – 47 k sezení

celkové rozměry: délka 11 170 mm

šířka 2 500 mm

výška 3 120 mm

rozvor: 5 500 mm

hmotnost – celková: 13 765 kg

pohotovostní: 9 220 kg

užitečná: 4 465 kg

obsluhy: 80 kg

počet náprav: 2 – 1

kola a pneumatiky, zadní zdvojená, 10 x 20 R

brzdy: provozní vzduchová, nouzová vzduchová, parkovací pružinová, zpomalovací výfuková
maximální rychlost: 100 km/hod.
Historické tramvaje - popis:
MOTOROVÝ VŮZ „BOVERA“ Č. 78 – 1000 mm
Vyroben vagónkou Ringhoffer v roce 1929 pro pouliční dráhu v Ústí nad Labem. Výzbroj dodala firma
Brown - Boveri. Protože byl tento typ určen pro provoz na příměstských tratích do okolních obcí, byl
interiér vybaven netradičně koženými sedáky a stolečky pod okny. V roce 1965 byl přestavěn na
kolejový brus a v této podobě se v roce 1969 dostal do Liberce. V letech 1987 - 2000 proběhla jeho
celková oprava do podoby provozu na konci 40. let 20. století.
Obsaditelnost: 20 míst k sezení, 34 ke stání.
MOTOROVÝ VŮZ 6MT Č. 117 – 1000 mm
Vyroben vagónkou v České Lípě roku 1953 pro pouliční dráhu v Jablonci nad Nisou. Zde byl v provozu
na trati Rychnov - Jablonec - Janov, od roku 1955 i do Liberce. Do liberecké provozovny byl předán
roku 1957, z osobní dopravy vyřazen roku 1971, kdy byl převeden mezi služební vozy. V roce 1979 byl
předán do Technického muzea v Brně, ze kterého se vrátil zpět do Liberce v březnu 2001. Po renovaci
byl v září 2011 uveden do provozu ve stavu po vyrobení. Obsaditelnost: 22 míst k sezení, 38 ke stání.
VLEČNÝ VŮZ „PLECHÁČ“ Č. 44 – 1000 mm
Vlečný vůz č. 44 vyrobila pro Jablonecké elektrické dráhy v roce 1932 firma Ringhoffer v Praze. Do
provozu na trati z Rychnova do Janova byl zařazen v roce 1936. Po roce 1955 se stala jeho hlavním

působištěm linka mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem. V roce 1967 byl vůz předán do Liberce, kde
byl v roce 1973 vyřazen z osobní dopravy. V roce 1979 byl předán Technickému muzeu v Brně. Do
Liberce se vrátil v roce 2009, kdy byla zahájena jeho rekonstrukce. Obsaditelnost: 20 míst k sezení, 25
ke stání.
MOTOROVÝ VŮZ TATRA T2R Č. 17 – 1435 mm
Původně vůz T2 č. 640 DP města Ostravy, který byl v místních Ústředních dílnách na přelomu let
1985/86 rekonstruován na typ T2R dosazením elektrické výzbroje a řady jiných prvků (např. okna,
sedačky) z typu T3. V letech 1995/96 bylo z Ostravy do Liberce zakoupeno osm tramvají T2R, devátý
vůz, č. 640, byl jako služební dodán v roce 1998. Pro malé využití byl od roku 2006 odstaven a nakonec
vybrán jako muzejní vůz T2R a opraven do podoby z poloviny 90. let. Obsaditelnost: 25 míst k sezení,
75 ke stání.
Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh na mailto:redakce@krajskelisty.cz.

URL| http://www.krajskelisty.cz/liberecky-k...utobusech-a-historickych-tramvajich.htm

