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Liberec, Jablonec nad Nisou, Vratislavice nad Nisou – Muzejní noc se vrací do měst pod Ještědem. V
pátek 18. května 2018 se na několika místech vrátí čas do období první republiky. Kromě tradičních
nočních prohlídek muzeí a galerií se návštěvníci mohou těšit na večer plný tance, zpěvu a dobového
občerstvení. Chybět nebudou ani atrakce a oblíbené výtvarné dílny pro děti. Program Muzejní noci
pod Ještědem zaujme všechny věkové a sociální skupiny.
V pátek 18. května se v 18 hodin otevřou brány muzeí a galerií v Liberci, Jablonci a Vratislavicích a
zůstanou otevřené až do půlnoci. „Jako každý rok, máme i letos společné téma Muzejní noci pod
Ještědem,“ informuje koordinátorka programu Petra Kašková a dodává: „Letos je jím první republika,
která odkazuje k osmičkovým výročím, jež si letos připomínáme. Abychom podpořili atmosféru doby,
rozhodli jsme se vyhlásit facebookovou soutěž o nejlepší prvorepublikový kostým. Čím více
'lajků'soutěžící nasbírají, tím atraktivnější ceny mohou získat.“
Jádro liberecké části Muzejní noci pod Ještědem bude opět na muzejní křižovatce Masarykova –
Vítězná. Program nabídne návštěvníkům kromě komentovaných prohlídek vedených odborníky také
lampionové výtvarné dílny. Vlastnoruční výrobky si děti mohou hned vyzkoušet na lampionové stezce
v muzejním parku. Severočeské muzeum bude letos kvůli rekonstrukci uzavřené, zpřístupněná
zůstane pouze věž. Muzeum svůj program přesune před budovu, kde bude mít stánek také iQLANDIA
s prvorepublikovými aktivitami. Chybět nebude ani pódium s bohatým celovečerním programem
obklopené stánky nejen s prvorepublikovým občerstvením. „Osobně se těším na mažoretky, módní
přehlídky, hudební vystoupení i ohnivou show, která vypukne úderem půlnoci,“ láká na pódiový
program Petra Kašková.
Pestré vyžití včetně komentovaných prohlídek a dětské dílny si přichystal také areál Rodného domu
Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou. Otevřená bude také Kavárna v Rodném domě s
degustací vín a stylovým občerstvení z doby První republiky. Automuzeum Vratislavice nabízí
komentované prohlídky unikátních exponátů nebo ochutnávku piv pivovaru Konrád.
V Jablonci nad Nisou zahájí bohatý doprovodný program první prezident Československa T. G.
Masaryk, který bude pokračovat spanilou jízdou na další místa Muzejní noci pod Ještědem. Muzeum
skla a bižuterie a Dům manželů Scheybalových (na snímku) nabízí komentované prohlídky, výtvarné
dílny pro děti zaměřené na lampion, venkovní program v podobě dobového kavárenského
občerstvení, tanečních představení nebo hudební produkci korunovanou tančírnou.
Mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se zastávkou ve Vratislavicích je zajištěna kyvadlová doprava
historickými autobusy a tramvajemi.
Podrobný program jednotlivých organizací je k dispozici na webových stránkách, Facebooku a v
informační brožuře, která bude zdarma k dispozici v zúčastněných organizacích a v infocentrech. V
brožurce rovněž návštěvníci naleznou jízdní řády k historickým autobusům a tramvajím.
Projekt Muzejní noc pod Ještědem je součástí Festivalu muzejních nocí, který volně navazuje na
Mezinárodní den muzeí. Tuto akci společně pořádají: Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum
v Liberci, Technické muzeum Liberec, iQLANDIA, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových Jablonec nad Nisou, Automuzeum a Rodný dům Ferdinanda
Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou. Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR,
Libereckého kraje, Statutárního města Liberce a Statutárního města Jablonce nad Nisou.
Muzejní noc pod Ještědem se koná v pátek 18. května od 18 do 24 hodin, vstup zdarma!
Kontakt: Petra Kašková, 725 558 413, mailto:petra.kaskova@ogl.cz
URL| https://www.kraj-lbc.cz/muzeujni-noc-pod-jestedem-propoji-mesta-n847797.htm
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Jablonec n. N. – Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky.
V pátek 18. května se od 18 do 24 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím
fotografií i díky setkání s prvním prezidentem o sto let zpět.
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou.
Jedním z dějišť Muzejní noci v Jablonci bude Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Sem se na
Anenské náměstí sjedou mezi 18. a 19. hodinou historické vozy, aby připomněly fenomenální rozvoj
automobilového průmyslu. Spanilá jízda odstartuje směrem na Vratislavice a odveze také prezidenta
Masaryka. Symbolem nové doby byly progresivní taneční styly a nový pohled na módu, a tak nemůže
chybět stylová tančírna. Dalším místem, které můžete navštívit, je Muzeum skla a bižuterie. Akci v 18
hodin zahájí první prezident ČSR T. G. Masaryk. Na letní scéně ho uvítá dětský sbor Iuventus Gaude!
Poté se prezident vydá v historickém voze v rámci Spanilé jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní
noci.
Foto popis|
Region| Severní Čechy
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Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V pátek 18. května se od 18
hodin do půlnoci můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím fotografií i díky setkání s
prvním prezidentem o sto let zpět. Program pro vás v Jablonci nad Nisou přichystalo Jablonecké
kulturní a informační centrum a Muzeum skla a bižuterie.
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou.
Jedním z dějišť Muzejní noci v Jablonci bude Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Sem se na
Anenské náměstí sjedou mezi 18 a 19 hodinou historické vozy, aby připomněly fenomenální rozvoj
automobilového průmyslu. Spanilá jízda odstartuje směrem na Vratislavice a odveze také prezidenta
Masaryka. Zatímco tatínkové budou obdivovat nablýskané klenoty, potěš í děti loutková pohádka Tři
úkoly pro čerta. Večer se dále ponese v duchu prvorepublikové zábavy. Symbolem nové doby byly
progr esivní taneční styly a nový pohled na módu, a tak nemůže chybět stylová tančírna. Povedou ji
zkušení tanečníci z domácího tanečního klubu D.Swing za doprovodu skvělé kapely s jabloneckou
účastí Aurora JaSBand. Kdo nebude chtít protáhnout své tělo na parketu, může jen poslouchat,
sledovat taneční kreace a dát si něco dobrého ve stylu první republiky. Taneční pauzy vyplní
Bioilusion, improvizované kino, které připomene v retrosnímcích a historických smyčkách slávu
Jablonecka v uplynulém století. Po celou dobu akce bude možnost prohlédnout si stávající výstavy Ze
staré školy a Jablonec v libereckých sbírkách, kde od 20 hodin proběhne komentovaná prohlídka.
Přístupné bude také Turistické infocentrum a děti si zde mohou v dílničce vyrobit stylový lampion.
Dalším místem, které můžete navštívit je Muzeum skla a bižuterie, které nabídne návštěvníkům kromě
prohlídek svých stálých expozic a aktuální výstavy Zdeňka Lhotského programovou sestavu
mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akci v 18 hodin zahájí osoba nejpovolanější, první
prezident ČSR T. G. Masaryk. Na Letní scéně ho uvítá dětský sbor Iuventus Gaude! Pod záštitou
České obce sokolské (Župy Ještědské) se pan prezident poté vydá v historickém voze v rámci Spanilé

jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní noci. Dále vystoupí veselá skupina mužoretů s příznačným
názvem ARTrosa. Také budete moci obdivovat unikátní stepařské vystoupení Project WINGS-pánů
tanečníků, kteří svou techniku vypilovali u slavných stepařů na Brodwayi. V průběhu večera vás tito
mistři naučí základním krokům klasického stepu. Slunečná hudba let 20.– 40. v podání Adély
Zejfartové a jejího Sunny Swing Tria bude znít nejen k poslechu, ale i k příjemnému posezení ve
vytvořené iluzi Prvorepublikové kavárny, o kterou se postarají majitelé kavárny Pokec. Před hlavním
vchodem do muzea budete moci hodit „šesták“ do klobouku pravému FLAŠINETÁŘI. Pokud si budete
chtít odnést kromě osobních pocitů i něco malého pro radost, můžete si koupit ŠTĚSTÍČKO. A jelikož
si v letošním roce připomínají sto let také čeští letci, nebude v rámci stylového občerstvení chybět ani
pivo českých letců. Na cestu domů si pak můžete posvítit lampionem, který si vyrobíte v tvůrčí dílně.
Muzeum a Dům manželů Scheybalových propojí také oblíbený kvíz. Na obou místech získáte list s
otázkami a po správné odpovědi drobnou odměnu.
Novinkou letošní Muzejní noci je fotosoutěž pro vášnivé selfíčkáře a FB nadšence. V Domě
Scheybalových bude připraven fotokoutek se stylovou kulisou a v Muzeu postava T. G. Masaryka v
životní velikosti. Pokud se rozhodnete sdílet fotografie z navštívených míst na společném
facebookovém profilu, dostanete šanci získat i příjemné ceny od všech zúčastněných institucí. A
nezapomeňte – stylové oblečení přináší liky navíc!
Historický autobus se zastávkou na Dolním náměstí propojí všechna místa Muzejní noci. Jezdit bude v
pravidelných intervalech až do konce akce a jízdné je dobrovolné. Vstup na všechny programy a do
zúčastněných institucí je zdarma.
JABLONEC NAD NISOU
DŮM J. A J. V. SCHEYBALOVÝCH / U KOSTELA SV. ANNY
18–19 h. Spanilá jízda veteránů (řazení na parkovišti – Anenské nám.)
18.30 h. Tři úkoly pro čerta, loutkové divadlo Spojáček
19.30 h., 21.45 h., 23.15 h. Tančírna s D..Swingem, k poslechu a tanci hraje
Aurora JaSBand
20 h. komentovaná prohlídka výstavy Jablonec v libereckých sbírkách (Městská galerie MY)
20.30 h., 22.45 h. Bioilusion – improvizované prvorepublikové kino
18–23 h. Posviť si na Muzejní noc – výtvarná dílna
18–24 h. Fotokoutek – možnost vytvořit si selfie v dobových kulisách
Po celou dobu akce zpřístupněny výstavy Ze staré školy a Jablonec v libereckých sbírkách (Městská
galerie MY), turistické infocentrum a stylové kavárenské občerstvení.
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE / LETNÍ SCÉNA
18 h. slavnostní zahájení Muzejní noci příchodem postavy prvního československého presidenta T. G.
Masaryka za doprovodu členů České obce sokolské – Župy Ještědské
18.10 h. Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! – státní hymna na počest prvního presidenta ČSR a
další písně První republiky
19 h. odjezd T. G. Masaryka historickým vozem v rámci Spanilé jízdy veteránů do dalších míst
Muzejní noci
19 h., 20.15 h., 22 h. ARTrosa – originální soubor mužoretů
19.15 h., 20.30 h., 22.30 h. Wings– unikátní stepařské vystoupení s výukou základního stepařského
kroku
19.30 h., 21 h., 23 h. Adéla Zejfartová a Sunny Swing Trio – taneční hudba
20.–30. let a nejznámější české písně z prvorepublikové éry
18–23 h. tvůrčí dílna “Vytvoř si svůj lampión”
V průběhu večera: možnost zhlédnout krátkodobé výstavy i stálé expozice muzea, fotokoutek s
postavou presidenta T. G. Masaryka, módní přehlídka stylových kostýmů První republiky, flašinetář
František Šťastný, Kavárna První republiky, pivo českých letců a do vyprodání zásob “Kup si
štěstíčko”
HISTORICKÝ AUTOBUS
Z: Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí
Do: Liberec, Severočeské muzeum
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20
Z: Liberec, Severočeské muzeum
Do: Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20

Zastávka v areálu vratislavického muzea, možnost prohlídky muzea (autobusy zde pouze zastaví a
budou pokračovat v jízdě). Jízdné dobrovolné.
Podrobný program najdete také na letáčcích, webech organizací a FB, http://www.jablonec.com,
http://www.msb-jablonec.cz
Zdroj: Radana Schaeferová za JKIC
Lenka Klimentová
URL| https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/o-muzejni-noci-se-pobavite-v-prvorepublikovem-stylu-i-vjablonci-nad-nisou-n849315.htm
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GABRIELA GARBOVÁ VOLNÁ

Oblíbená akce Muzejní noc se koná už tento pátek na několika místech v Liberci a Jablonci nad
Nisou.
Galerie a muzea se opět chystají na svůj největší svátek. Letošní Muzejní noc se koná v pátek 18.
května, a stejně jako v loni se v Liberci stane středobodem dění křižovatka ulic Masarykova a Vítězná,
kde se na pódiu mezi Oblastní galerií Liberec, Severočeským muzeem a Technickým muzeem
odehraje pestrý doprovodný program.
Z tohoto místa budou také už tradičně vyjíždět historické autobusy, které cestující odvezou na
prohlídku Automuzea ve Vratislavicích nebo jabloneckého Muzea skla a bižuterie. Všechny zmíněné
instituce budou přístupné zdarma od 18 do 24 hodin.
Muzea a galerie si pro své návštěvníky ovšem připravily nejen bezplatné vstupy na výstavy či
stálé expozice, ale také koncerty, tvůrčí dílničky, divadelní představení nebo módní přehlídky. S
novinkou přichází liberecká Oblastní galerie, která pořádá pro milovníky starých časů originální
soutěž.
„Kdo přijde v dobovém prvorepublikovém kostýmu a nasdílí svou fotografii na Facebooku,
bude zařazený do soutěže o zajímavé ceny,“ láká Petra Kašková z Oblastní galerie Liberec.
Do Muzejní noci se také nemohlo nezapojit Severočeské muzeum, které je sice kvůli
přestavbě uzavřené, ale přístupná bude věž a ve zdejším parku bude instalována lampionová stezka.
***
PROGRAM MUZEJNÍ NOCI V LIBERCI
Pódium u Severočeského muzea a Oblastní galerie 18:00 Hrádecké mažoretky / Zahájení Muzejní
noci pod Ještědem 18:15 SŠ uměleckořemeslná a oděvní Liberec módní přehlídka 18:45 Jak se
hledají princezny – Divadlo Bořivoj pohádka 20:45 SPŠ textilní Liberec módní přehlídka 20:00
iQLANDIA science show vědecké představení 20:45 The Wings taneční vystoupení 21:15
LIBERECKÝ DIXIELAND OLD STARS hudební vystoupení 22:45 Jakub Děkan & Band hudební
vystoupení 24:00 FIRESHOW JBC ohnivá show / Zakončení Muzejní noci pod Ještědem
Oblastní galerie Liberec Severočeské muzeum Technické muzeum iQLANDIA nemá otevřeno,
program probíhá u Severočeského muzea Vratislavice Automuzeum Vratislavice
Rodní dům Ferdinanda Porscheho
Foto autor| Foto: Deník
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Jablonec nad Nisou – Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V
pátek 18. května se od 18 do 24 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím
fotografií i díky setkání s prvním prezidentem o sto let zpět.
"V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou.
Jedním z dějišť Muzejní noci v Jablonci bude Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Sem se na
Anenské náměstí sjedou mezi 18. a 19. hodinou historické vozy, aby připomněly fenomenální rozvoj
automobilového průmyslu. Spanilá jízda odstartuje směrem na Vratislavice a odveze také prezidenta
Masaryka. Symbolem nové doby byly progresivní taneční styly a nový pohled na módu, a tak nemůže
chybět stylová tančírna. Dalším místem, které můžete navštívit, je Muzeum skla a bižuterie. Akci v 18
hodin zahájí první prezident ČSR T. G. Masaryk. Na letní scéně ho uvítá dětský sbor Iuventus Gaude!
Poté se prezident vydá v historickém voze v rámci Spanilé jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní
noci.
"
URL| https://jablonecky.denik.cz/zpravy_reg...e-do-doby-prvni-republiky-20180515.html
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Michael Polák

Prezident zakladatel vystřídá na startu loňskou gigantickou kouřovou explozi. Postava T. G. Masaryka
zahájí v pátek v Jablonci nad Nisou letošní Muzejní noc pod Ještědem, unikátní festival osmi institucí
z Liberce, Jablonce a Vratislavic.
V rámci spanilé noční jízdy pak první prezident navštíví všechna místa, kde bude muzejní noc
probíhat. Jeho účast není náhodná, společným tématem letošní noci je totiž První republika.
Centrum bude na muzejní křižovatce
„Odkazujeme tím k osmičkovým výročím, jež si letos mohutně připomínáme. Program plný tanečníků,
hudebníků a dobových artefaktů by měl návštěvníky přenést i díky setkání s prvním prezidentem o sto
let zpět,“ líčí koordinátorka programu Petra Kašková. „Chtěli bychom, aby lidé dorazili na akci v
prvorepublikových kostýmech. Nejlepší z nich získají atraktivní ceny,“ láká.
Postavu T. G. Masaryka ztvární Marek Sýkora, herec libereckého Naivního divadla. Na
zahájení u jabloneckého Muzea skla a bižuterie ho v pátek v 18 hodin doprovodí členové České obce
sokolské – Ještědské župy. Celá muzejní noc pak potrvá tradičně až do půlnoci.
Zatímco v Jablonci se vše podstatné bude odehrávat u Muzea skla a bižuterie, jádro liberecké
části bude opět na muzejní křižovatce libereckých ulic Masarykova a Vítězná. Severočeské muzeum
bude letos kvůli rekonstrukci uzavřené, zpřístupněná ale bude jeho věž. Muzeum svůj program
přesune před budovu, kde bude mít stánek také iQLANDIA s prvorepublikovými aktivitami.
„Máme nachystanou celou řadu interaktivních exponátů, jako například ježka v kleci či holandský
billiard, ale i věci z první republiky – valchu nebo třeba ruční vrtačku. Děti budou mít za úkol tipnout si,
o jaké předměty se jedná a k čemu našim prababičkám a pradědům dříve sloužily,“ řekla Petra
Zákravská, programová manažerka iQLANDIE.
Liberecká Oblastní galerie nabídne ve svých Lázních kromě komentovaných prohlídek
vedených odborníky také lampionové výtvarné dílny.

Vlastnoruční výrobky si děti budou moci hned vyzkoušet na lampiónové stezce v muzejním
parku. Chybět nebude ani pódium s celovečerním programem, obklopeno stánky nejen s
prvorepublikovým občerstvením.
Prohlídky a kavárna
Komentované prohlídky, dětské dílny i kavárnu s degustací vín a stylovým prvorepublikovým
občerstvením otevře během páteční noci také Rodný dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad
Nisou. Nedaleké Automuzeum zase nabídne kromě komentovaných prohlídek unikátních exponátů i
ochutnávku piv značky Konrád.
Mezi Libercem, Vratislavicemi a Jabloncem budou návštěvníky vozit historické autobusy.
***
Program by měl návštěvníky přenést o sto let zpět Petra Kašková
Foto popis| Jádro liberecké části Muzejní noci bude opět na muzejní křižovatce ulic Masarykova a
Vítězná.
Foto autor| Foto: Bovera Club Liberec
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy
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bLeCha s využitím TZ MSB a JKIC Jablonec

Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V pátek 18. května se od
18.00 do 24.00 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím fotografií i díky setkání
s prvním prezidentem o sto let zpět. Program v Jablonci nad Nisou přichystalo Jablonecké kulturní a
informační centrum a Muzeum skla a bižuterie. Hlavní program v Liberci se tradičně odehraje v
prostoru mezi Oblastní galerií a Severočeským muzeem.
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou,
kde můžete navštívit Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Jablonecké
muzeum nabídne návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuální výstavy Zdeňka
Lhotského programovou sestavu mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
„Akci zahájí v 18 hodin první prezident Československa T. G. Masaryk. Na letní scéně v Jablonci ho
uvítá dětský sbor Iuventus, gaude! Pod záštitou České obce sokolské (Župy ještědské) se prezident
poté vydá v historickém voze v rámci Spanilé jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní noci,“ říká
ohledně zahájení a postavy, která bude nocí provázet, Marie Vocelová z Muzea skla a bižuterie.
Dětský sbor Iuventus, gaude!
Dále vystoupí veselá skupina mužoretů s příznačným názvem ARTrosa. Také budete moci obdivovat
unikátní stepařské vystoupení Project WINGS - tanečníků, kteří svou techniku vypilovali u slavných
stepařů na Brodwayi. V průběhu večera tito mistři naučí přítomné základním krokům klasického stepu.
Wings - Václav Muška, Jan Bursa, Pavel Strouha
Slunečná hudba let 20.–40. v podání Adély Zejfartové a jejího Sunny Swing Tria bude znít nejen k
poslechu, ale i k příjemnému posezení ve vytvořené iluzi prvorepublikové kavárny, o kterou se
postarají majitelé kavárny Pokec. „Před hlavním vchodem do muzea budete moci hodit šesták do
klobouku pravému flašinetáři.

Pokud si budete chtít odnést kromě osobních pocitů i něco malého pro radost, můžete si koupit
štěstíčko. A jelikož si v letošním roce připomínají sto let také čeští letci, nebude v rámci stylového
občerstvení chybět ani pivo českých letců. Na cestu domů si pak můžete posvítit lampionem, který si
vyrobíte v tvůrčí dílně,“ zmiňuje další program v muzeu Vocelová.
ARTrosa
Jedním z dějišť Muzejní noci v Jablonci bude Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Sem se na
Anenské náměstí sjedou mezi 18 a 19 hodinou historické vozy, aby připomněly fenomenální rozvoj
automobilového průmyslu. Spanilá jízda odstartuje směrem na Vratislavice a odveze také prezidenta
Masaryka. Zatímco tatínkové budou obdivovat nablýskané klenoty, potěší děti loutková pohádka Tři
úkoly pro čerta.
Večer se dále ponese v duchu prvorepublikové zábavy. Symbolem nové doby byly progresivní taneční
styly a nový pohled na módu, a tak nemůže chybět stylová tančírna. Povedou ji zkušení tanečníci z
domácího tanečního klubu D.Swing za doprovodu skvělé kapely s jabloneckou účastí Aurora
JaSBand. Kdo nebude chtít protáhnout své tělo na parketu, může jen poslouchat, sledovat taneční
kreace a dát si něco dobrého ve stylu první republiky. Taneční pauzy vyplní Bioilusion, improvizované
kino, které připomene v retrosnímcích a historických smyčkách slávu Jablonecka v uplynulém století.
Po celou dobu akce bude možnost prohlédnout si stávající výstavy Ze staré školy a Jablonec v
libereckých sbírkách, kde od 20 hodin proběhne komentovaná prohlídka. Přístupné bude také
Turistické infocentrum a děti si zde mohou v dílničce vyrobit stylový lampion.
Dům Jany a Josefa Scheybalových
Během plánovaných zastávek autobusu na trase Liberec – Jablonec nad Nisou čeká návštěvníky
prohlídka Automuzea ve Vratislavicích nad Nisou. Rodný dům Ferdinanda Porscheho připravil
komentované prohlídky věnované životu a dílu Ferdinanda Porscheho.
Program v prostoru mezi Oblastní galerií a Severočeským muzeem v Liberci zahájí Hrádecké
mažoretky, své modely na módních přehlídkách představí SŠ uměleckořemeslná a oděvní Liberec. Na
programu se na hlavním pódiu bude podílet i populární vědecko-zábavní show liberecké iQLANDIE.
Hudební doprovod zajistí liberecký dexieland OLD STARS a Jakub Děkan a Band. Muzejní noc
zakončí ohnivá show Fireshow Jbc.
Oblastní galerie Lázně připravila výtvarnou dílnu Rozsviťte lampiony a komentované prohlídky expozic
Adolf Hoffmeister, Na vlnách umění a Fenomén Charlemont. V průběhu celé akce je možné
prohlédnout si stálé expozice a probíhající výstavy. Speciálně bude možné zakoupit a ochutnat
domácí bratwurst ze Žitavy dle receptury z 18. století. Galerijní kavárna ART CAFÉ bude otevřena až
do 24:00 hodin.
Program Severočeského muzea bude z důvodu probíhající rekonstrukce v parku kolem budovy.
Science show z Muzejní noci pod Ještědem 2017
Technické Muzeum připravilo v 18:30, 20:00 a 21:00 hodin komentované prohlídky.
Dům Scheybalových a historický autobus
Jako v minulých letech se můžete vydat oblíbeným historickým autobusem z Liberce do Jablonce a
zpět.
Historický autobus- jízdní řád:
Z: Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí
Do: Liberec, Severočeské muzeum
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20

Z: Liberec, Severočeské muzeum
Do: Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20
Zastávka v areálu vratislavického muzea, možnost prohlídky muzea (autobusy zde pouze zastaví a
budou pokračovat v jízdě)
Jízdné dobrovolné
Podrobný program najdete také na letáčcích, webech organizací a FB.
http://www.liberecky-kraj.cz/dre-cs/51046-muzejni-noc-pod-jestedem-2018.html,
http://www.jablonec.com, http://www.msb-jablonec.cz
URL| http://www.tydenvlk.cz/udalost/muzejni-noc-pod-jestedem-bude-letos-v-prvorepublikovem-stylu
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GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ

Oblíbená Muzejní noc se v pátek vrátí do doby první republiky. Liberecký kraj – Pánové v
naškrobených oblecích, dámy s klouboučky a k tomu jazz, swing a T. G. Masaryk. Páteční Muzejní
noc pod Ještědem se ponese v duchu elegance první republiky.
Oblíbená akce se koná už dnes odpoledne a stejně jako v předchozích letech se v Liberci
stane středobodem dění křižovatka ulic Masarykova a Vítězná, kde se v pomyslném trojúhelníku mezi
Oblastní galerií, Severočeským muzeem a Technickým muzeem bude zpívat, tančit a hodovat. V
Jablonci se pak bude hlavní program odehrávat u Muzea skla a bižuterie i u rodného domu manželů
Scheybalových. Mezi oběma městy budou jako každý rok pendlovat historické autobusy, které zastaví
i v rodném domě Ferdinanda Porscheho a Automuzeu ve Vratislavicích. Všechny zmíněné instituce
budou přístupné zdarma od 18 do 24 hodin.
Muzea a galerie si však pro své návštěvníky připravily nejen bezplatné vstupy na výstavy či
stálé expozice, ale také koncerty, tvůrčí dílničky, divadelní představení, ohňostroje nebo módní
přehlídky. S novinkou přichází liberecká Oblastní galerie (OGL), která pořádá originální akci pro
milovníky starých časů. „Atmosféru první republiky podpoříme soutěží. Kdo přijde v dobovém kostýmu
a nasdílí svou fotografii na Facebooku, může vyhrát cenu,“ láká Petra Kašková z OGL.
Do Muzejní noci se nemohlo nezapojit ani Severočeské muzeum, které je sice kvůli přestavbě
uzavřené, ale přístupná bude věž a lampionová stezka ve zdejším parku. Před muzeem bude mít už
tradičně stánek liberecká iQLANDIA.
V Jablonci zahájí bohatý doprovodný program prezident T. G. Masaryk, který se pak vydá na
spanilou jízdu po dalších místech Muzejní noci. „Návštěvníci se mohou těšit na stylový venkovní
program v podobě dobových hudebních a tanečních vystoupení. Učit se bude i step,“ upozornila
pořadatelka. Ani zde nebudou chybět dílničky pro děti.
V České Lípě se sice Muzejní noc koná až 9. června, už dnes ale bude Vlastivědné muzeum a
galerie pro návštěvníky zdarma a zároveň zde bude slavnostně otevřena nová expozice zaměřená na
historii regionu.
Kam o Muzejní noci Liberec: Oblastní galerie, Severočeské muzeum, Technické muzeum Vratislavice:
Automuzeum, rodný dům Ferdinanda Porscheho Jablonec n. N.: Muzeum skla a bižuterie, dům Jany a
Josefa Scheybalových Česká Lípa: Vlastivědné muzeum a galerie
Region| Severní Čechy
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Páteční večer bude opět patřit oblíbené akci Muzejní noc pod Ještědem. Několik kulturních institucí se
otevře návštěvníkům a připraven je i hodně zajímavý doprovodný program. Hlavní centrum akce bude
v Liberci mezi galerií a muzeem, v Jablonci zase u Muzea skla a bižuterie.
Kromě tradičních nočních prohlídek muzeí a galerie se návštěvníci mohou těšit na večer plný tance,
zpěvu a dobového občerstvení. Chybět nebudou ani atrakce a oblíbené výtvarné dílny pro děti.
Program Muzejní noci pod Ještědem zaujme všechny věkové a sociální skupiny.
Muzea a galerie se otevřou v osmnáct hodin. „Jako každý rok, máme i letos společné téma Muzejní
noci pod Ještědem. Je jím první republika a odkazujeme tím k osmičkovým výročím, jež si letos
mohutně připomínáme,“ řekla koordinátorka programu Petra Kašková.
Lampionová stezka pro děti
Program nabídne návštěvníkům kromě komentovaných prohlídek vedených odborníky také
lampionové výtvarné dílny. „Vlastnoruční výrobky si děti mohou hned vyzkoušet na lampionové stezce
v muzejním parku,“ dodala Kašková.
Muzejní noc pod Ještědem
Kompletní program najdete tady
Severočeské muzeum bude letos kvůli rekonstrukci uzavřené, zpřístupněná zůstane pouze věž.
„Muzeum svůj program přesune před budovu, kde bude mít stánek také iQLANDIA s
prvorepublikovými aktivitami,“ podotkla koordinátorka.
Ve Vítězné ulici bude tradičně pódium, na kterém se odehraje další program včetně vystoupení
mažoretek, módní přehlídka i další hudební vystoupení.
Program včetně komentovaných prohlídek a dětské dílny si přichystal také areál Rodného domu
Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou. Otevřená bude rovněž Kavárna v Rodném domě s
degustací vín a stylovým občerstvení z doby první republiky. Automuzeum Vratislavice nabízí
komentované prohlídky unikátních exponátů nebo ochutnávku piv pivovaru Konrád.
Výuka stepu či swingu
Muzeum skla a bižuterie a Dům manželů Scheybalových nabízí stylový venkovní program v podobě
dobových hudebních i tanečních vystoupení včetně výuky stepu či swingu. „Chybět nebudou
komentované prohlídky, fotokoutek ani tvůrčí dílna pro děti,“ řekla Kašková.
Celý program pak v Liberci o půlnoci zakončí ohnivá show.
URL| https://www.libereckadrbna.cz/zpravy/kultura/14773-muzejni-noc-se-vrati-do-prvni-republikypripomene-osmickovy-rok-zalozeni-ceskoslovenska.html
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Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V pátek 18. května se od
18 do 24 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím dobových artefaktů i díky
setkání s prvním prezidentem o sto let zpět.
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou,
kde můžete navštívit Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Jablonecké
muzeum nabídne návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuální výstavy Zdeňka
Lhotského programovou sestavu mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
„Akci zahájí v 18 hodin první prezident Československa T. G. Masaryk. Na letní scéně ho uvítá dětský
sbor Iuventus, gaude! Pod záštitou České obce sokolské (Župy ještědské) se prezident poté vydá v
historickém voze v rámci Spanilé jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní noci," říká ohledně zahájení
a postavy, která bude nocí provázet, Marie Vocelová z Muzea skla a bižuterie.
Dále vystoupí veselá skupina mužoretů s příznačným názvem ARTrosa. Také budete moci obdivovat
unikátní stepařské vystoupení Project WINGS - tanečníků, kteří svou techniku vypilovali u slavných
stepařů na Brodwayi. V průběhu večera tito mistři naučí přítomné základním krokům klasického stepu.
Slunečná hudba let 20.-40. v podání Adély Zejfartové a jejího Sunny Swing Tria bude znít nejen k
poslechu, ale i k příjemnému posezení ve vytvořené iluzi prvorepublikové kavárny, o kterou se
postarají majitelé kavárny Pokec. „Před hlavním vchodem do muzea budete moci hodit šesták do
klobouku pravému flašinetáři. Pokud si budete chtít odnést kromě osobních pocitů i něco malého pro
radost, můžete si koupit štěstíčko. A jelikož si v letošním roce připomínají sto let také čeští letci,
nebude v rámci stylového občerstvení chybět ani pivo českých letců. Na cestu domů si pak můžete
posvítit lampionem, který si vyrobíte v tvůrčí dílně," zmiňuje další program v muzeu Vocelová.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/letosni-muzejni-nocprvorepublikova/?aktualitaId=53896
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Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V pátek 18. května se od
18 do 24 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím fotografií i díky setkání s
prvním prezidentem o sto let zpět. Program pro vás v Jablonci nad Nisou přichystalo Jablonecké
kulturní a informační centrum a Muzeum skla a bižuterie.
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou.
Jedním z dějišť Muzejní noci v Jablonci bude Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Sem se na
Anenské náměstí sjedou mezi 18 a 19 hodinou historické vozy, aby připomněly fenomenální rozvoj
automobilového průmyslu. Spanilá jízda odstartuje směrem na Vratislavice a odveze také prezidenta
Masaryka. Zatímco tatínkové budou obdivovat nablýskané klenoty, potěší děti loutková pohádka Tři
úkoly pro čerta.
Večer se dále ponese v duchu prvorepublikové zábavy. Symbolem nové doby byly progresivní taneční
styly a nový pohled na módu, a tak nemůže chybět stylová tančírna. Povedou ji zkušení tanečníci z
domácího tanečního klubu D.Swing za doprovodu skvělé kapely s jabloneckou účastí Aurora
JaSBand. Kdo nebude chtít protáhnout své tělo na parketu, může jen poslouchat, sledovat taneční
kreace a dát si něco dobrého ve stylu první republiky. Taneční pauzy vyplní Bioilusion, improvizované
kino, které připomene v retrosnímcích a historických smyčkách slávu Jablonecka v uplynulém století.
Po celou dobu akce bude možnost prohlédnout si stávající výstavy Ze staré školy a Jablonec v

libereckých sbírkách, kde od 20 hodin proběhne komentovaná prohlídka. Přístupné bude také
Turistické infocentrum a děti si zde mohou v dílničce vyrobit stylový lampion.
Dalším místem, které můžete navštívit je Muzeum skla a bižuterie, které nabídne návštěvníkům kromě
prohlídek svých stálých expozic a aktuální výstavy Zdeňka Lhotského programovou sestavu
mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akci v 18 hodin zahájí osoba nejpovolanější, první
prezident ČSR T. G. Masaryk. Na letní scéně ho uvítá dětský sbor Iuventus Gaude!. Pod záštitou
České obce sokolské (Župy Ještědské) se pan prezident poté vydá v historickém voze v rámci Spanilé
jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní noci. Dále vystoupí veselá skupina mužoretů s příznačným
názvem ARTrosa.
Také budete moci obdivovat unikátní stepařské vystoupení Project WINGS-pánů tanečníků, kteří svou
techniku vypilovali u slavných stepařů na Brodwayi. V průběhu večera Vás tito mistři naučí základním
krokům klasického stepu.Slunečná hudba let 20.- 40. v podání Adély Zejfartové a jejího Sunny Swing
Tria bude znít nejen k poslechu, ale i k příjemnému posezení ve vytvořené iluzi Prvorepublikové
kavárny, o kterou se postarají majitelé kavárny Pokec. Před hlavním vchodem do muzea budete moci
hodit „šesták" do klobouku pravému flašinetáři. Pokud si budete chtít odnést kromě osobních pocitů i
něco malého pro radost, můžete si koupit štěstíčko. A jelikož si v letošním roce připomínají sto let také
čeští letci, nebude v rámci stylového občerstvení chybět ani pivo českých letců. Na cestu domů si pak
můžete posvítit lampionem, který si vyrobíte v tvůrčí dílně.
Muzeum a Dům manželů Scheybalových propojí také oblíbený kvíz. Na obou místech získáte list s
otázkami a po správné odpovědi drobnou odměnu.
Novinkou letošní Muzejní noci je fotosoutěž pro vášnivé selfíčkáře a FB nadšence. V Domě
Scheybalových bude připraven fotokoutek se stylovou kulisou a v Muzeu postava T. G. Masaryka v
životní velikosti. Pokud se rozhodnete sdílet fotografie z navštívených míst na společném
facebookovém profilu, dostanete šanci získat i příjemné ceny od všech zúčastněných institucí. A
nezapomeňte - stylové oblečení přináší liky navíc!
Historický autobus se zastávkou na Dolním náměstí propojí všechna místa Muzejní noci. Jezdit bude v
pravidelných intervalech až do konce akce a jízdné je dobrovolné. Vstup na všechny programy a do
zúčastněných institucí je zdarma. JABLONEC NAD NISOUDŮM J. A J. V. SCHEYBALOVÝCH / U
KOSTELA SV. ANNY18-19 h. Spanilá jízda veteránů (řazení na parkovišti - Anenské nám.)18.30 h. Tři
úkoly pro čerta, loutkové divadlo Spojáček19.30 h., 21.45 h., 23.15 h. Tančírna s D..Swingem, k
poslechu a tanci hraje Aurora JaSBand20 h. komentovaná prohlídka výstavy Jablonec v libereckých
sbírkách (Městská galerie MY) 20.30 h., 22.45 h. Bioilusion - improvizované prvorepublikové kino1823 h. Posviť si na Muzejní noc - výtvarná dílna18-24 h. Fotokoutek - možnost vytvořit si selfie v
dobových kulisách Po celou dobu akce zpřístupněny výstavy Ze staré školy a Jablonec v libereckých
sbírkách (Městská galerie MY), turistické infocentrum a stylové kavárenské občerstvení.
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE / LETNÍ SCÉNA 18 h. slavnostní zahájení Muzejní noci příchodem
postavy prvního československého presidenta T. G. Masaryka za doprovodu členů České obce
sokolské - Župy Ještědské18.10 h. Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! - státní hymna na počest
prvního presidenta ČSR a další písně První republiky19 h. odjezd T. G. Masaryka historickým vozem v
rámci Spanilé jízdy veteránů do dalších míst Muzejní noci19 h., 20.15 h., 22 h. ARTrosa - originální
soubor mužoretů19.15 h., 20.30 h., 22.30 h. Wings- unikátní stepařské vystoupení s výukou
základního stepařského kroku19.30 h., 21 h., 23 h. Adéla Zejfartová a Sunny Swing Trio - taneční
hudba 20.-30. let a nejznámější české písně z prvorepublikové éry18-23 h. tvůrčí dílna "Vytvoř si svůj
lampión"V průběhu večera: možnost zhlédnout krátkodobé výstavy i stálé expozice muzea, fotokoutek
s postavou presidenta T. G. Masaryka, módní přehlídka stylových kostýmů První republiky, flašinetář
František Šťastný, Kavárna První republiky, pivo českých letců a do vyprodání zásob "Kup si
štěstíčko"
HISTORICKÝ AUTOBUSZ: Jablonec nad Nisou, Dolní náměstíDo: Liberec, Severočeské
muzeum17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20Z: Liberec, Severočeské muzeumDo:
Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20Zastávka v areálu
vratislavického muzea, možnost prohlídky muzea (autobusy zde pouze zastaví a budou pokračovat v
jízdě)Jízdné dobrovolné
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/o-muzejni-noci-se-pobavite-vprvorepublikovem-stylu-i-v-jablonci/?aktualitaId=53897
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Mnohá muzea a galerie opět kvůli Muzejní noci zruší svou „zavíračku“, aby návštěvníkům dopřály
večerní či noční prohlídku a další doprovodné akce. Do Festivalu muzejních nocí se letos zapojilo přes
pět set institucí ve sto sedmdesáti městech. Ponocování zahajuje 18. května Hradec Králové a
zakončí tradičně 9. června Praha.
V Hradci národní zahájení festivalu obstará Galerie moderního umění. A tématem programu je
moderní umění. Že je opravdu pro každého, se galerie pokusí návštěvníky přesvědčit světelnou
malbou, vystřiháváním kolektivního výtvarného díla nebo rozcestníkem, díky němuž lidé mohou najít
obraz či sochu, které se k nim hodí.Nocování v hrobce i v ponožkách
K Muzejní noci se hned první den festivalu připojí také GASK v Kutné Hoře, Jihomoravské muzeum ve
Znojmě, Mattoni Muzeum v Kyselce nebo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. V sobotu
naváže Brněnská muzejní noc. Zájemce zve například do Technického muzea vyzkoušet si v tamní
herně zákonitosti fyziky a chemie na vlastní kůži, do Diecézního muzea na ukázku dravců nebo do
muzea ve Šlapanicích na workshop žonglování s ponožkami.
Vedle muzeí a galerií se k projektu připojují také třeba knihovny, památky či divadla. Letos se lidé
mohou přijít podívat a vyzkoušet si práci ve sklářské huti, pobýt v železniční výtopně či v kostelní
hrobce anebo se vydat po stopách filmařů v jihočeské krajině.
Mnohé akce jsou spojeny s letošními oslavami sta let od vzniku republiky. Tomuto tématu se chce
věnovat například Ostrava, která svou Muzejní noc – stejně jako Praha – připravila na poslední den
festivalu, tedy na 9. června. Zájemci zavítají do Dolu Michal, Národního památkového ústavu či
Národního zemědělského muzea.
Festival muzejních nocí se letos koná už podevatenácté. A jako v předchozích ročnících většina
zapojených institucí svůj program zpřístupňuje zdarma, případně za dobrovolné vstupné.
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2483344-tak-dobrou-preje-opet-festival-muzejnich-noci
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Do ulic vyrazily tisíce lidí
Jablonec n. N. – Letní scéna Eurocentra, Dům manželů Scheybalových, Muzeum skla a bižuterie.
Tato místa zpřístupnili lidem zcela zdarma. Konala se tu Muzejní noc pod Ještědem v duchu první
republiky.
Lidé si mohli užít swing, stylové občerstvení a pivo českých letců. Někteří pak pokračovali směr
Liberec.
Region| Severní Čechy
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OBRAZEM: Muzejní noc pod Ještědem zahájil „tatíček“ Masaryk
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Liberec, Jablonec n. N. - Muzejní noc pod Ještědem proběhla 18. května v muzeích a galeriích v
Jablonci nad Nisou, Liberci a Vratislavicích nad Nisou. Letošní ročník akce se nesl v duchu První
republiky.
"Historie táhne. Dokázal to další ročník Muzejní noci pod Ještědem, které i přes ne zrovna příznivé
počasí neodolaly tisíce lidí. V Liberci byla centrem dění křižovatka mezi oblastní galerií, technickým
muzeem a severočeským muzeem, které je sice kvůli rekonstrukci zavřené, pro své návštěvníky však
zpřístupnilo alespoň věž. Hlavní program se odehrával na pódiu poblíž křižovatky, nechyběly koncerty,
mažoretky ani vědecké pokusy liberecké iQLandie.
V Jablonci se davy zvědavců táhly k muzeu skla a bižuterie a u rodnému domu manželů
Scheybalových, kde byl také připraven venkovní program. Mezi oběma městy pendlovaly historické
autobusy, které zastavovaly u rodného domu Ferdinanda Porscheho a Automuzea ve Vratislavicích.
"
URL| https://liberecky.denik.cz/zpravy_regi...m-zahajil-taticek-masaryk-20180519.html
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Lampionky, historické vozy a tramvaje, swingová hudba, step a k tomu pivo českých letců... Není
divu, že se k programu Muzejní noci v prvorepublikovém duchu nechali zlákat i ti, kdo běžně návštěvu
muzea nevyhledávají.
Spanilá jízda veteránů, která odstartovala v Jablonci, rozhodně budila pozornost. O to větší, když
odvážela i prezidenta Masaryka, tedy samozřejmě pouze historickou postavu, kterou ztvárnil herec
Marek Sýkora. Zatímco vozy mířily do Vratislavic, historické autobusy a tramvaje už přivážely první
návštěvníky na místa, kde se program Muzejní noci pod Ještědem odehrával. Jedním z nich byl i Dům
národopisců Scheybalových.
„Pro návštěvníky jsme připravili program jednak přímo v Domě, kde si mohli prohlédnout aktuální
výstavy Ze straré školy a Jablonec v libereckých sbírkách a vyrobit si lampiónek, ale také hudebnětaneční program pod širým nebem u kostela svaté Anny. Protože symbolem nové doby za první
republiky byly progresivní taneční styly a nový pohled na módu, tak jsme zvolili stylovou tančírnu.
Vedli ji zkušení tanečníci z domácího klubu D.Swing za doprovodu skvělé kapely s jabloneckou účastí
Aurora JaSBand. Taneční pauzy vyplňovalo improvizované kino Bioilusion, které připomnělo v
retrosnímcích a historických smyčkách slávu Jablonecka v uplynulém století. A úplný začátek
programu patřil samozřejmě dětem. Loutkovou pohádku pro ně zahrálo divadlo Spojáček," shrnula
organizátorka Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního a informačního centra.
Autor: Archiv JKIC" hspace="5" width="350" align="right" /> Příjemným zpestřením byl fotokoutek, do
kterého lákal výmluvný slogan: „Věčnou památkou na dnešní úžasnou noc nemusí být jen
neplánovaný potomek - zvěčněte se v našem báječném fotokoutku."
Dům národopisců Scheybalových navštívilo během Muzejní noci bezmála osm set lidí. Mnoho z nich
si nenechalo ujít ani program na Letní scéně, který připravilo Muzeum skla a bižuterie. „Nejvíc nás

pobavili mužoreti - skupinka tančících starších pánů s výstižným názvem skupiny ARTrosa," řekla
jedna z dam. „Překvapilo nás, kolik lidí tu pendluje po městě sem tam s ručně dělanými lampiony. Moc
se nám to líbí, tak jsme si přišli taky vyrobit," dodala paní Lenka a přidala se ke skupince tvořících
dětí, které si v Domě Scheybalových právě zdobila svůj lampión.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/masaryk-muzoreti-i-vecerni-prohlidky-slavilyo-muzejni-noci-uspech/?aktualitaId=53945
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Mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou budou během Muzejní noci jezdit historické autobusy a
tramvaje. Lidi za dobrovolné jízdné přiblíží k některé z osmi otevřených kulturních nstitucí.
Zastávka je například ve Vratislavicích nad Nisou u automuzea a rodného domu Ferdinanda Porsche.
Liberecká Oblastní galerie připravila tři komentované prohlídky výstav a výrobu lampionů pro děti.
Otevřeno bude i Technické muzeum v Liberci a IQlandie.
Připojí se k nim i ta v Libereckém kraji včetně Severočeského muzea, které se právě opravuje.
„Hlavní muzejní budova je sice zavřena během Muzejní noci, ale přeci jenom zčásti se podařilo se
dohodnout se stavební firmou. Takže muzejní věž, taková pravidelná atrakce Muzejní noci, bude
přístupná návštěvníkům. Navíc budou moci návštěvníci nahlédnout i do části stavby,“ popsal ředitel
Severočeského muzea Jiří Křížek.
Připravený je také program na pódiu na křižovatce libereckých ulic Masarykova a Vítězná. Vystoupí
tam například Jakub Děkan, mažoretky nebo dixieland Old Stars, program o půlnoci zakončí ohnivá
show.
V Jablonci nad Nisou připravili dokonce jízdu prezidenta Masaryka v historickém voze, sraz veteránů
nebo kino, kde se budou promítat zapomenuté záběry Jablonce nad Nisou a další filmy. Program
začne v 18 hodin v Památníku manželů Scheybalových a v Muzeu skla a bižuterie.
„Budeme mít prvorepublikovou kavárnu, budeme tady čepovat pivo českých letců. A samozřejmě
budou zdarma všechny expozice muzea, včetně aktuální výstavy Zdeňka Lhotského. Pro děti i pro
dospělé je připravena dílna s výrobou lampionů,“ popsala program ředitelka jabloneckého muzea
Milada Valečková.
Muzejní noc dnes proběhne taky v Turnově. Od 18 do 23 hodin zůstane otevřené také muzeum
Českého ráje, turnovská hvězdárna nebo Dlaskův statek v Dolánkách.
URL| https://liberec.rozhlas.cz/muzejni-noc-pod-jestedem-masaryk-sraz-veteranu-i-vystavy-7209170
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Lenka Klimentová

Lampionky, historické vozy a tramvaje, swingová hudba, step a k tomu pivo českých letců…. Není
divu, že se k programu Muzejní noci v prvorepublikovém duchu nechali zlákat i ti, kdo běžně návštěvu
muzea nevyhledávají.
Spanilá jízda veteránů, která odstartovala v Jablonci, rozhodně budila pozornost. O to větší, když
odvážela i prezidenta Masaryka, tedy samozřejmě pouze historickou postavu, kterou ztvárnil herec

Marek Sýkora. Zatímco vozy mířily do Vratislavic, historické autobusy a tramvaje už přivážely první
návštěvníky na místa, kde se program Muzejní noci pod Ještědem odehrával. Jedním z nich byl i Dům
národopisců Scheybalových.
„Pro návštěvníky jsme připravili program jednak přímo v Domě, kde si mohli prohlédnout aktuální
výstavy „Ze staré školy“ a „Jablonec v libereckých sbírkách“ a vyrobit si lampiónek, ale také hudebnětaneční program pod širým nebem u kostela svaté Anny. Protože symbolem nové doby za první
republiky byly progresivní taneční styly a nový pohled na módu, tak jsme zvolili stylovou tančírnu.
Vedli ji zkušení tanečníci z domácího klubu D.Swing za doprovodu skvělé kapely s jabloneckou účastí
Aurora JaSBand. Taneční pauzy vyplňovalo improvizované kino Bioilusion, které připomnělo v
retrosnímcích a historických smyčkách slávu Jablonecka v uplynulém století. A úplný začátek
programu patřil samozřejmě dětem. Loutkovou pohádku pro ně zahrálo divadlo Spojáček,“ říká
organizátorka Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního a informačního centra.
Příjemným zpestřením byl fotokoutek, do kterého lákal výmluvný slogan: „Věčnou památkou na dnešní
úžasnou noc nemusí být jen neplánovaný potomek – zvěčněte se v našem báječném fotokoutku.“
Dům národopisců Scheybalových navštívilo během Muzejní noci bezmála osm set lidí. Mnoho z nich
si nenechalo ujít ani program na Letní scéně, který připravilo Muzeum skla a bižuterie. „Nejvíc nás
pobavili mužoreti – skupinka tančících starších pánů s výstižným názvem skupiny ARTrosa,“ říká
jedna z dam.
„Překvapilo nás, kolik lidí tu pendluje po městě sem tam s ručně dělanými lampiony. Moc se nám to
líbí, tak jsme si přišli taky vyrobit,“ dodává Lenka a přidává se ke skupince tvořících dětí, které si v
Domě Scheybalových právě zdobí svůj lampión.
Zdroj: Radana Schaeferová, Jablonecké kulturní a informační centrum
URL| https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/masaryk-muzoreti-i-vecerni-prohlidky-slavili-uspech-omuzejni-noci-v-jablonci-n850616.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=nwl0xIkgjl8
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