
Společenství  muzeí měst 
Českomoravského pomezí 
si vás dovoluje pozvat na

I. společnou 
Muzejní noc měst 
Českomoravského 
pomezí
která proběhne:

24. května  v Městském muzeu v Moravské Třebové 
program: od 19 – 20 hodin Muzejníček – program pro děti
   od 20 – 01 hodin volný vstup do expozice Holzmaisterovy sbírky, doprovodný program

6. června v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
program: od 17 hodin „Mládí v hajzlu aneb Hvězdy na vrbě“ noční non-stop čtení textů, které reflektují 
proměny doby a ovlivnily životy nás všech od 60. let 20. století do současnosti. Čtení bude proloženo  
přednáškami, muzikou a povídáním v režii studentů a návštěvníků akce ve všech prostorách muzea.

7. června v Městském muzeu v Poličce
program: od 19 hodin „Čas pro neobyčejné zážitky“. 9. ročník noční prohlídky města zahrne rodnou 
světničku B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a nově prohlášenou národní kulturní památku – barokní 
radnici a soubor soch na náměstí.
 
7. června v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
program: od 20:00 vystoupí na vysokomýtském náměstí hvězdný Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
a ve 21:00 bude slavnostně pokřtěn renovovaný vůz Aero 50 Dynamik, který vysokomýtské muzeum 
získalo do svých sbírek.
Stejně jako vloni je muzejní noc součástí dvoudenního festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto, který se koná 
7. – 8. června. Oba dny proběhnou ve stylu 30. let 20. století.

14. června v Regionálním muzeu v Litomyšli
program: od 18 – 24 hodin „CTNOSTI A NEŘESTI“ interaktivní program na téma lidských 
   vlastností pro všechny věkové kategorie.
   od 19 – 23 hodin II. ročník hudebního minifestivalu na muzejním dvorku.

Sklepení zámku Litomyšl
program: od 19 – 24 hodin večerní prohlídka sklepení pro děti s překvapením (vstup zdarma) 
   od 19 – 24 hodin „Noc otevřeného vinného archivu“ - ochutnávka vín dlouhodobě uložených
   v zámecké vinné bance 
   od 19 – 24 hodin pro omezené množství zájemců možnost nahlédnutí do zákulisí festivalu  
   Smetanova Litomyšl a na „svícenou“ zkoušku představení Prodaná nevěsta

Neváhejte, na všechny akce vstup zdarma.


