
 

 

Dobrá zpráva pro návštěvníky – Muzeum Českého ráje se otevírá 
v úterý 12. května.  

Kromě stálých expozic v hlavní budově a expozice Horolezectví máme několik novinek. 
Velkou proměnou prošla expozice mineralogie, a to nejenom technickým řešením, ale i 
novým obsahem. „Na výměnu vitrín v expozici jsme získali dotaci Ministerstva kultury. Ta 
byla dokončena na konci loňského roku. Na ní letos navázala oprava elektroinstalace, 
malování, velký úklid, výběr nových exponátů a jejich instalace“, dodává Vladimíra 
Jakouběová, ředitelka muzea.  

Výstava, kterou k otevření muzea připravujeme, „Současný Evropský šperk ze sbírek 
Muzea Českého ráje“, je prezentací prací zlatníků a šperkařů, kteří se v uplynulých 25 
letech zúčastnili Mezinárodních šperkařských symposií v Turnově. Výstava se uskuteční 
v termínu 12. 5. – 12. 7. 2020. Na tuto výstavu v červnu navážou výstavy předních 
českých šperkařů Reného Hory a Karla Votipky. Kurátorem těchto výstav je Miroslav 
Cogan.  

Zcela mimořádná a neplánovaná výstava „99 nej“ bude instalována v Kamenářském 
domě a veřejnosti představí nejzajímavější exponáty, které muzeum v posledních letech 
získalo buď darem, nebo koupí.  
„Na přípravě se podílí téměř celé odborné oddělení muzea, je to velmi příjemná 
spolupráce. A vybírat je opravdu z čeho, zejména dárci jsou k našemu muzeu v posledních 
letech velmi štědří“, uvádí Vladimíra Jakouběová, která je zároveň kurátorkou sbírky 
etnologie a uměleckého řemesla. 

Na Dlaskově statku se návštěvníci od úterý 12. května mohou těšit na novou stálou 
expozici „Kolovrátek, stav i jehla“, věnovanou tradičním textilním technikám v oblasti 
Pojizeří.  Připravili jsem novou expozici společně s Michaelou Havelkovou a našimi 
konzervátory Lenkou Mařanovou a Tomášem Štefánkem. V létě tato expozice ožije 
worshopy a ukázkami tkaní na stavu, paličkování, spřádání lnu ad. Chtěla bych velmi 
poděkovat i kolegům z našeho oddělení provozu, kteří v době, kdy bylo muzeum 
uzavřeno, opravili mlat ve stodole na Dlaskově statku v Dolánkách. Ušetřili tak muzeu 
hodně peněz“, dodává Jakouběová.   



 

 

Nabídka pro návštěvníky tímto samozřejmě nekončí.  Připravujeme další výstavy a letní 
programy, cíleně pro rodiny s dětmi a tuzemské návštěvníky. Protože jich je hodně, 
budeme vás o nich informovat samostatně během června. Těšíme se na vás! 

„Naše příspěvkové organizace se musely velmi rychle přizpůsobit nové situaci. Řadu akcí 
nemohou realizovat, ale návštěvníci rozhodně nepřijdou zkrátka. Jako vždy čeká zájemce 
atraktivní program, a to jak v hlavních budovách muzea v Turnově, tak i na Dlaskově 
statku“, říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch 
Libereckého kraje. 

   

 


