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Národní zahájení Festivalu muzejních nocí  
 

P l z e ň ,  p á t e k  2 0 .  k v ě t n a  2 0 1 1  
 

 
 

tiskové zpravodajství 
 
V roce 2011 se uskuteční již 7. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat ve 

dnech 20. května až 11. června 2011. Celorepublikový festival, který pořádá od roku 2005 
každoročně Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním 
muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a poskytuje platformu pro společnou kooperaci,  
a také pro lepší informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních institucí. Festival se tak stal 
ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem  
v Evropě obdoby.  

Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního 
Národního zahájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kulturního dědictví), které se 
tak stalo novým prvkem Festivalu muzejních nocí v České republice. A nejen jeho, ale celé soustavy 
mediálních kampaní, které pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve snaze mediálně zviditelnit obor 
muzejnictví a ke kterým také patří Národní soutěž muzeí Gloria musaealis a tematická kampaň 
„Muzea a 20. století“. Tato zahajovací slavnost se stává každoroční tradicí konanou vždy pod záštitou 
jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky.  

V pořadí již čtvrté slavnostní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhne dne  
20. května 2011 v prostorách Západočeského muzea v Plzni od 18.00 hodin. Akce se uskuteční 
pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a primátora Statutárního města Plzně 
Martina Baxy. Partnerem národního zahájení je a záštitu VII. ročníku poskytla Asociace krajů ČR. 
Mediálním partnerem akce jsou Literární noviny. Národního zahájení Festivalu muzejních nocí se 
zúčastní zástupci Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM, krajů  
a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí Asociace 
muzeí a galerií ČR, zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Pantheonu Národního muzea 
Ceny Gloria musaealis. Toto slavnostní zahájení je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky 
své práce a také prostorem pro setkání a vzájemný dialog s dalšími kolegy i se širokou laickou 
veřejností, pro níž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především. 

Na slavnostní Národní zahájení festivalu naváže Plzeňská muzejní noc a festival vyvrcholí 
v sobotu 11. června 2011 již osmým ročníkem Pražské muzejní noci. 
 
Kontakt pro tiskové zpravodajství:  
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5,  
110 00  Praha 1. Tel.: +420 224 210 037-9, mobil: 736 438 611, fax: +420 224 210 047 
E-mail: amg@cz-museums.cz; http://www.cz-museums.cz; http://www.muzejninoc.cz 
 
Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2011 
 
Oficiální zahájení festivalu v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni 
17:00 – 18:00 prezence účastníků  
18:00 – 18:45  slavnostní zahájení VII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2011  
 v přednáškovém sále muzea  
18:45 – 19:15  prezentace vítězů IX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
19:15  raut v prostorách muzea 
20:00   začátek Plzeňské muzejní noci 
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V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2011 budou zdarma návštěvníkům 
zpřístupněny: Západočeské muzeum v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Pivovarské muzeum 
v Plzni, Plzeňské historické podzemí. 
 
Plzeňská muzejní noc – program pro veřejnost a hosty Národního 
zahájení Festivalu muzejních nocí dle individuální volby 
 
Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni 
20:00 a 21:30 Do muzea přijede císař František Josef I. 
21:00 a 22:00 Vystoupení skupiny scénického šermu DOMINIK 
20:00 – 22:30  Volný vstup do muzea. Konec programu ve 23:00. 
 Výstavy: „Itálie a italské v Plzni“, „Voda a život“ 

Stálé expozice: „Plzeňská městská zbrojnice“, Jubilejní sál – „Míšenský porcelán“ 
20:00 – 22:30 Moderované prohlídky muzejní knihovny – jedinečná příležitost prohlédnout si jinak 

nepřístupné prostory muzejní knihovny s možností nahlédnout i do vzácných tisků. 
Ukázky práce odborných oddělení paleontologie, středověku a konzervace. 
Promítání krátkých dokumentárních filmů o odborné činnosti muzea  
v přednáškovém sále muzea. 
  

Muzeum Loutek, nám. Republiky 23 
18:00 Divadlo jednoho Edy – „Červená Karkulka“ (pro děti od 3 let) 
20:00  Divadlo jednoho Edy – „Červená Karkulka“ – Prokletí rodu (pro děti od 7 let) 
18:00 – 20:30  Volný vstup do muzea. Konec programu ve 21:00. 
  Výtvarná dílna (v kavárně muzea) 
 
Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13 
19:00 – 22:30  Volný vstup do expozice a na výstavu „Hodiny ze Schwarzwaldu“.  

Konec programu ve 23:00. 
 Tematická dílna s výrobou stylových připínacích placek podle přání návštěvníka 
spojená s prohlídkou expozice. 

 
Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy 
16:00  Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi „Malířské puzzle“ 
16:30  Prezentace modelu nové budovy galerie a křest katalogu „Veřejné architektonické 

soutěže o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni“ 
17:30  „Zarámuj si svůj obraz“ – tvůrčí dílna pro všechny s poučením o adjustaci a setkání 

s konzervátory  
18:00  Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi „Galerie ve městě“ 
19:00  Komentovaná prohlídka výstavy  
20:00   Beseda s ředitelem ZČG v Plzni Mgr. Romanem Musilem a odborným zástupcem 

Mgr. Petrem Jindrou 
21:00 Slavné italské operní árie 19. století v podání sólistů Divadla J. K. Tyla v Plzni 
22:00 JAZZ v galerii – koncert Vašíka Greifa a Petra Beneše 
 
Západočeská galerie v Plzni, Pražská „13“ 
16:00 Pozvání na čaj 
18:30 Podvečer poezie inspirované obrazy výstavy „Ach! Italia, cara mia!“ 
20:00 Kastnerův filmový  Kinoautomat – večerní promítání 
 
Pivovarské muzeum 
18:00 – 23:00 Večerní prohlídky muzea s rozšířenou ochutnávkou piva Pilsner Urquell 
 
Plzeňské historické podzemí  
18:00 – 23:00 Večerní prohlídky historického podzemí s rozšířenou ochutnávkou piva Master 
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