
     
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                              
                                                     Tisková zpráva  
 

  Muzejní noc ve Svitavách    
31. května 16:00 – 23:00 

ŘEMESLO  MÁ  ZLATÉ  DNO 

 
Už sedmý rok se svitavské muzeum ve spolupráci s dalšími dobrovolníky připojuje k celostátní akci 
muzejních nocí. Dokořán se otevřou pomyslné brány městského muzea a Ottendorferova domu do 
pozdních nočních hodin a návštěvníky čeká netradiční program. Každý rok je jiný, má své téma. 
Letos jsme se inspirovali tradičními českými řemesly. 
Těšit se můžete na výstavu o svitavském řezbáři Aloisi Petrusovi, otevřeny pro vás budou řemeslné 
dílny s řemeslníky, za jejichž pomoci se budete moci na chvíli stát kovářem, sklářem, řezbářem či 
kameníkem. Děti čeká zpřístupnění nových herních prvků na muzejní zahradě a rodiče koncert pod 
širým nebem. V Ottendorferově domě pro Vás připravilo DOcela MAlé divadlo Radky Obloukové 
dvě tajuplné prohlídky, které vás vrátí do doby přesně před sto lety. O občerstvení se na muzejní 
zahradě postarají klienti Domova na rozcestí, v Ottendorferově domě čajovna Namasté. A 
do dvaadvaceti hodin budou pro vás samozřejmě otevřeny zdarma všechny stálé muzejní expozice. 
Těšíme se na vás.  

 
Program: 
Městské muzeum a galerie 
 
8:00 – 16:00 Řezbářský workschop  
Workschop se bude konat i v pátek 30. května.  Po oba dny bude probíhat v řemeslných dílnách na 
muzejní zahradě praktická činnost pro předem přihlášené žáky od 11 do 18 let. Výstupem bude 
vlastnoručně vyrobená umělecká miska jednotlivými účastníky.  
 
16:00  Alois Petrus – příběh řezbáře 
 

  
 
Vernisáž výstava ke 125. výročí narození řezbáře, který strávil ve Svitavách posledních více než 
dvacet let svého života. A. Petrus byl autorem bohatě řezbovaného nábytku, loutkových divadel, 
malovaných hraček a dřevěných věcí denní potřeby (stojánky na fotografie, tácky, kazety, tabla….). 
Součástí vernisáže bude i představení jednotlivých účastníků řezbářského workschopu a jejich 
výrobků. 



 
 
17:30 Muzejní animace – herní prvky 
Slavnostní zpřístupnění nových herních prvků a víceúčelového pódia na muzejní zahradě. 
z regionální historie na muzejní zahradě. Děti čeká dřevěné podium s půdorysem svitavského 
náměstí, kde si mohou postavit nejvýznamnější svitavské budovy, dále venkovní historické pexeso a 
motanice. Projekt byl finančně podpořen prostřednictvím Místní akční skupiny Svitava z Programu 
rozvoje venkova. 
 
18:00 – 22:00 Řemesla našich předků        

Ukázky řemeslného umění kováře Františka Bečky, skláře Vladimíra Gracise a kamenice Víťy 
Morávkové. Pro návštěvníky bude připraveno nářadí i materiál, aby si mohli umění jednotlivých 
řemesel sami vyzkoušet. 
 
21:00 Koncert pěveckého souboru SY(X)TET a   
Koncert mladého svitavského pěveckého souboru vedeného Veronikou Plívovou na nově 
postaveném pódiu na svitavské zahradě.  
 
16:00- 22:00 Otevřené muzeum  
Zdarma bude zpřístupněna nejen nová výstava, ale také stálé expozice Labyrint svitavských příběhů, 
Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy a  Z historie praní. 
 
16:00-22:00 Café Rozcestí 
Posezení na muzejní zahradě i v kavárně Café Rozcestí při dobrém občerstvení. Obsluhovat 
návštěvníky budou klienti Domova na rozcestí. 
 
 

Ottendorferův dům 
 
20:00 a 22:00 Tajuplný Ottendorferův dům aneb Noc s věštkyní, sirotky a strašidlem 
Při noční prohlídce Ottendorferovy knihovny se tentokrát vrátíte v čase, a to do roku 1914. Frau 
Fanny Hönigsfeld, vizionářka a věštkyně, nahlédne spolu s vámi do budoucnosti města Zwittau. 
V podání svitavských sirotků a nalezenců uvidíte představení s názvem Oliver Twist. Při tancovačce 
"na lidovém bále" se setkáte nejen se starostou Carlem Schusterem, ale i se zástupci spolků 
svitavských a se zručnými řemeslníky města. Děti (tentokráte bez doprovodu rodičů) se vydají za 
strašidýlkem Kuli do podzemních chodeb Ottendorferovy knihovny. 
 
16:00 – 23:00 Večerní posezení při čaji  
Pro milovníky dobrých čajů, kávy vodních dýmek a příjemné atmosféry bude otevřena  čajovna 
Namasté. 
 
Tiskový servis: 
Blanka Čuhelová, tel. 461 541 710, 777 579 859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz 
www.muzeum.svitavy.cz 

 


