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Tisková zpráva 

 
Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury  

a Národním muzeem, již od roku 2005. V roce 2019 se tedy uskuteční jubilejní XV. ročník festivalu, který bude probíhat  
ve dnech 17. května až 8. června 2019, a na němž se bude podílet celkem 517 institucí ze 158 měst.  

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se zrodilo na přelomu let 2007 a 2008 ve snaze zviditelnit a přiblížit 
veřejnosti obor muzejnictví. Tradičně se tato zahajovací slavnost koná pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci  
s Asociací krajů České republiky, která se stala partnerem akce.  

Letos Festival muzejních nocí zahájíme v pátek 17. května 2019 od 16,00 hodin v prostorách Muzea Karlovy 
Vary, p. o. Karlovarského kraje. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové 
Vildumetzové a primátorky Statutárního města Karlovy Vary Andreji Pfeffer Ferklové. 

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastní zástupci Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Českého výboru ICOM,  
z. s., Ministerstva kultury, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí 
AMG, a zejména těch, kteří dne 16. května 2019 převzali ve Smetanově síni Obecního domu v Praze ocenění v XVII. 
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí je pro ně příležitostí 
prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání s kolegy a širokou veřejností, pro niž jsou aktivity 
sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především. 

Na Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2019 naváže Karlovarská muzejní noc od 18,00 hodin. 
Instituce v Karlových Varech si pro své návštěvníky připravily pestrou nabídku doprovodných programů. 

O tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci konají a jaké jsou v rámci nich připraveny pro návštěvníky zajímavé aktivity, 
informují webové stránky Festivalu muzejních nocí 2019 na http://www.muzejninoc.cz. Festival muzejních nocí 
navazuje na Mezinárodní den muzeí, který připadá na 18. května. Přijďte tento téměř měsíc trvající svátek muzeí  
a galerií a celého oboru muzejnictví oslavit společně s námi, muzejníky! 

 
 

Kontakt pro tiskové zpravodajství:  
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1  
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG  
Bc. Kateřina Svobodová, správce oborových databází/webových prezentací AMG 
tel.: +420 224 210 037–8, +420 736 438 611 
e-mail: amg@cz-museums.cz; kalendarium@cz-museums.cz 
http://www.cz-museums.cz 
 
Více informací na http://www.muzejninoc.cz



Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2019 
 
Národní zahájení festivalu v Muzeu Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje (vstup pouze pro zvané hosty): 
16.00 Slavností zahájení jubilejního XV. ročníku Festivalu muzejních nocí 2019: 
 (moderátorem akce – Radim Jehlík, Český rozhlas Karlovy Vary) 

• Přivítání hostů zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Českého výboru ICOM, z. s., 
Ministerstva kultury, Asociace krajů ČR, Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary 

• Kulturní program  
• Představení významných hostů a partnerů akce 
• Prezentace vítězných projektů XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018 

 
Po ukončení programu Národního zahájení začne Karlovarská muzejní noc. 
 

Program Karlovarské muzejní noci 
Pátek 17. května 2019 
 
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje / 19.30–24.00 (vstup zdarma) 
 
Při netradiční komentované prohlídce nové stálé expozice muzea se setkáte s osobnostmi, které se s Vámi podělí  
o zajímavosti z historie Karlových Varů i z karlovarského regionu. Těšit se můžete například na středověkého lovce, dámu  
z kolonády, architekta zlaté éry Karlových Varů a přijde snad i Jakub Maria Alfred Daublebsky ze Sternecku. V rámci Muzejní 
výzvy budou připraveny speciální úkoly pro děti i dospělé, ti nejúspěšnější si odnesou originální odměny. Komu se podaří 
nalézt všechny vystavené exponáty důmyslně schované v koláži? Během Muzejní noci bude možné zhlédnout aktuální 
výstavu „Poohří za časů lovců a sběračů" a uskuteční se také projekce filmu Jak se dělá muzeum. Vše doplní od 19.30 do 
21.00 hodin hudební improvizace pana Jindřicha Tolara a spol. 
 
Galerie umění Karlovy Vary / 19.00–24.00 (vstup zdarma) 
 
Během Muzejní noci bude možné od 19.00 do 20.30 hodin navštívit výtvarné dílny pro děti na výrobu svítidel/luceren  
s Pavlou Vargovou a barevných butonků/odznaků s Lenkou Tóthovou. Následovat bude od 21.00 hodin speciální noční 
komentovaná prohlídka s Janem Samcem, ředitelem galerie. Závěrem večera proběhne od 22.30 hodin hudební setkání  
s Ladislavem Gerendášem, jeho písněmi i nevšedním humorem. Během Muzejní noci bude možné zhlédnout aktuální 
výstavu „Otakar Slavík: Ohlédnutí", stálou expozici „100 let / 100 děl / 100 umělců / 100 osudů", světelné objekty 
karlovarských výtvarníků a uskuteční se také výtvarná videoprojekce s hudebním podkresem PiKap Quartetu.  
 
Galerie SUPERMARKET wc / 18.00–24.00 (vstup zdarma) 
 
Viděli jste již výstavu potmě? Tvořili, vyráběli nebo hledali jste něco bez použití světla či zraku? V rámci světa nevidomých 
na Vás v galerii čekají výstava, zajímavé dílny, ale také kouzla. 
 
Návštěvnické centrum Becherovka / 18.00–22.00 (vstupné 60 Kč) 
 
Nenechte si ujít nové interaktivní expozice Návštěvnického centra Becherovka. Prohlídky budou probíhat v každou celou 
hodinu, vždy za účasti max. 35 osob. Vstupenky je možné si vyzvednout od 30. dubna 2019 na pokladně muzea. Akce bude 
zakončena řízenou degustací s překvapením. 
 
Císařské lázně Karlovy Vary / 19.00–24.00 (vstup zdarma)  
 
V rámci Muzejní noci bude zpřístupněn interiér budovy lázní netradičně v nočních hodinách. Od 19.30 hodin se v Zanderově 
sále uskuteční koncert Karlovarského symfonického orchestru, který zahraje Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho. 
 
Městská galerie Karlovy Vary / 10.00–24.00 (vstup zdarma)  
 
Prostory galerie budou zpřístupněny pro návštěvníky zdarma již od 10.00 hodin. 
 
Změna programu vyhrazena. 
 
Pořadatelé a partneři akce: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj, 
Statutární město Karlovy Vary, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje. Festival muzejních nocí 2019 pořádá 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. 


