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Východočeské muzeum v Pardubicích
– Zámek Pardubice  
www.vcm.cz
17–23 h Volný vstup do expozic skla, historie a archeologie a 
na zámeckou věž. S hvězdářem pozorujte hvězdy dalekohle-
dem a ve virtuální projekci procestujte vzdálené kouty vesmíru.
18–21 h Výtvarné dílny pro děti na nádvoří zámku – výroba 
korálkových a létajících motýlů

Východočeská galerie v Pardubicích
www.vcg.cz
17–23 h Prohlídka aktuálních výstav v obou objektech 
(Zámek 3 a Dům U Jonáše)
Doprovodné programy během večera a noci: 
Prostory na Zámku 3
17 h Komentovaná prohlídka výstavy Voňavost žluté růže 
s kurátorkou Vandou Skálovou
18 h Prohlídka depozitáře s restaurátorem Ondřejem Boučkem 
(nutná rezervace na atelier@vcg.cz)
19–22 h Tvůrčí dílna zaměřená na florální tématiku. Účastníci 
se seznámí s technikou textilního tisku.
20.30 h Tanečně-hudební performance v podání Terezy Kerle. 
Zvukový doprovod na sampler a perkuse: Tomáš Kerle.
Dům U Jonáše
19 h Komentovaná prohlídka výstavy Proměna mlýnů s ar-
chitektem Lukášem Smetanou

Museum Rosice nad Labem
www.pshzd.cz
Doprovodný program během večera a noci:
– osvětlení vnějšího prostranství stabilním motorem
– drobné občerstvení v motorovém voze M131.2053
– provoz zahradní železnice LGB
– parní stroj Michala Malinovského v provozu
– v 18 h a ve 20 h – prohlídka nejstaršího motoráčku v Česku
– v 19.15 h komentovaná ochutnávka kvalitních moravských vín 
Jízdy historického trolejbusu Škoda 9Tr na trase Dubina 
sever – Drážka – nám. Republiky – Masarykovo nám. – ná-
draží – Polabiny Sluneční a zpět. Odjezdy:
Dubina, sever: 17.40, 19.00, 20.20, 21.30
Masarykovo nám. směr Polabiny: 17.52, 19.12, 20.32, 21.42
Polabiny Sluneční směr Dubina: 18.20, 19.40, 20.50
Masarykovo nám. směr Dubina: 18.30, 19.50, 21.00

Mázhaus
www.mazhauspardubice.cz
17–23 h Prohlídka ilustrací a kreslených vtipů na téma Pivo 
a pivovarnictví od českého kreslíře, karikaturisty, ilustráto-
ra a humoristy Jiřího Wintera Neprakty. Zavítejte se zasmát 
a pobavit nad humornými pivními ilustracemi.

Gampa
www.gmpardubice.cz
17–23 h Ředíme noční sousta
V prostorách GAMPY na Příhrádku probíhá výstava pětice 
autorů, která přetváří galerijní prostor v místo pro nerušené 
soustředění
17–20 h Roztoč to!, workshop pro každého, kdo rád poznává 
nové věci

Zelená brána
www.zelenabrana.eu
17–23 h Prohlídka stálých expozic na Zelené bráně s výstu-
pem na věž a výtvarného chilsko-mexického projektu Latin-
sko-americká unie v předbraní Zelené brány. Návštěvníci 
si mohou projít výstavu ve stylu mezinárodních přehlídek 
a sledovat díla tří umělkyň z Chile a Mexika a jednoho mexic-
ko-slovenského páru.  

Doprovodné programy během večera a noci:
17 h Komentovaná prohlídka Od hradu k zámku: proměny 
pernštejnské rezidence – trasa vede po nádvoří a valech, 
sraz v Labské bráně
18–18.30 h Expozice skla – koncert ZUŠ Pardubice-Polabiny
18 h Prohlídka krytu civilní obrany (nutná rezervace na 
rezervace@vcm.cz nebo tel. 607 034 110)
18.30 a 19.30 h Komentované prohlídky historické expozice 
Pardubice - příběh města s historiky Ladislavem Nekvapilem 
a Janem Tetřevem
20–20.30 h a 21–21.30 h Koncert Lovesong Orchestra – pě-
tičlenná kapela balkánského střihu hrající převážně akustic-
ky, v pohybu, přímo mezi lidmi. 
21.30–22.30 h Světy v kameni – parkán – přednáška geolo-
ga Jiřího Šury s promítáním
22–23 h Pozorování nočních motýlů – valy pardubického 
zámku – provází David Breiter

Jízdy historického autobusu Karosa B731 na trase Dubi-
na, sever – Drážka – nám. Republiky – Zámek – Masarykovo 
nám. – nádraží – Polabiny kpt. Bartoše – Rosice nádraží 
(Museum) a zpět. Odjezdy:
Dubina sever: 18.10, 19.40, 21.20
Zámek směr Museum Rosice: 18.27, 19.57, 21.37 – autobus 
zastaví před hlavní bránou Zámku
Museum Rosice (nádraží) směr Zámek: 18.48, 20.18, 22.38
Zámek směr Dubina: 19.07, 20.37 – autobus zastaví před 
hlavní bránou Zámku
Vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena
Podrobné jízdní řády na www.motoracek.cz a www.facebook.
com/museum.rosice

Krematorium
www.smp-pce.cz
18–21.30h Zpřístupněny budou veškeré prostory pardubic-
kého krematoria kromě provozu kremačních pecí. Ty zůsta-
nou pro veřejnost uzavřeny. Prohlídky budou komentované, 
a provádět je budou zaměstnanci krematoria.
Součástí programu bude promítání nového filmového snímku 
Smrt je součástí života, který vznikl v loňském roce u příleži-
tosti 95 let otevření této národní kulturní památky.

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara
www.muzeumletectvi.cz
17–23 h Muzeum mapuje životní etapy Jana Kašpara, do-
slova na dosah ruky budete mít letu schopné repliky prvních 
letadel – letoun bratří Wrightů nebo Kašparův Blériot.
Muzeum se věnuje historii letectví Pardubicka. Od prvních 
pokusů Kašpara s bratrancem Čihákem přes působení 
Luftwaffe na místním letišti až po současnost, kdy je v Par-
dubicích provozováno civilní letiště souběžně s armádním 
Centrem leteckého výcviku. Vyzkoušíte i letecký výcvik na 
simulátoru ve virtuální realitě. 

17 h Contemplative Rules, performance – soustřeďme se na 
to, co vzniká teď
19 h Anamaria Pravicenu (RO) – přednáška a koncert
20.30 h Line Gate (SK), koncert
21.30 h Art21: Time, projekce dokumentu produkce newyor-
ské neziskové organizace Art21


