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Kraj slaví 15 let – otevírá své kulturní instituce na den zdarma 
 
Pardubice (13. 4. 2015) – V průběhu letošního roku slaví novodobé kraje patnáct let 
od svého založení. Pardubický kraj chce při této příležitosti připomenout veřejnosti 
všechny oblasti, které jsou v jeho kompetenci, a při speciálních událostech navíc 
upozornit na činnost svých příspěvkových organizací. Na pátek 24. dubna připravil 
Den otevřených kulturních institucí. Všechny výstavy a akce budou po celý den pro 
veřejnost zdarma. 
 
„Zřizujeme celkem šest kulturních institucí – čtyři muzea, galerii a knihovnu. Na jejich 
provoz jde z rozpočtu kraje každý rok přibližně 75 milionů korun a další finance se nám 
daří získávat na potřebné investice. Vlajkovou lodí je pro nás samozřejmě Zámek 
Pardubice, který se za poslední léta podařilo vrátit do jeho téměř zapomenuté renesanční 
krásy. Tam bychom chtěli v nejbližší době dokončit obnovu hospodářských stavení,“ uvedl 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 
 
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři 
Právě na nádvoří pardubického zámku se už v pátek dopoledne uskuteční happening 
studentů Gymnázia Dašická a základní školy Polabiny 3 na aktuální téma z hadí říše, 
spojené se svátkem svatého Jiří (24. dubna). Námět souvisí také s výstavami 
Východočeské galerie, které se věnují ztvárnění vztahu člověka a přírody. Hadi a štíři 
z montážní pěny budou tentokrát vylézat ze zámeckých studen a studenti budou soutěžit o 
nejlepší selfie na Facebooku. Odpoledne od 13 do 15 hodin udělají tečku za tématem 
pracovníci Východočeského muzea a jejich hosté – chovatelé skutečných hadů. 
 
Kromě toho mohou všichni zdarma zavítat i do expozic a nových výstav. Z novinek je to 
například Příběh jablonecké bižuterie na zámku nebo Svět, který se směje s malířem 
Františkem Tichým v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí. 
 
Knihovna přijde s novinkou – biblioboxem 
Krajská knihovna si přichystala na tento slavnostní den novinku – zahájení provozu 
takzvaného biblioboxu. Díky němu budou mít čtenáři možnost vracet přečtené knihy 
nepřetržitě, kdykoliv se jim to hodí. Kromě toho připravila knihovna odpolední výtvarnou 
dílnu pro rodiče s dětmi v prostorách dětského oddělení a vernisáž výstavy regionální 
studovny: Zajímavé události ze života Pardubického kraje. Komentované prohlídky 
nabídne zájemcům v 10, 13 a 16 hodin. 
 
 
Mucha, Smetana, historická opona i trampové 
Regionální muzea v Chrudimi, v Litomyšli a ve Vysokém Mýtě nabídnou zájemcům 
speciální komentované prohlídky výstav a expozic. V Chrudimi jsou tradičním lákadlem 
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světoznámé plakáty Alfonse Muchy, ale nově také krátkodobě vystavená malovaná 
divadelní opona z poloviny 19. století. Ve Vysokém Mýtě je horkou novinkou výstava o 
trampingu, na které nechybí ani filmové dokumenty a v Litomyšli se můžete ponořit do 
archeologických nálezů z Pardubického kraje nebo navštívit rodný byt Bedřicha Smetany. 
 


