TISKOVÁ ZPRÁVA

Moravské zemské muzeum chce být přívětivější
k návštěvníkům
V Brně 27. 10. 2021
Po vzoru mnohých evropských muzeí prodlouží Moravské zemské muzeum s platností
od 1. 11. 2021 otevírací dobu v Dietrichsteinském paláci v centru města každý čtvrtek do 19.00.
„Rádi bychom vyšli vstříc lidem pracujícím ve firmách, na úřadech, v obchodech, tedy těm, pro které
je nemožné stihnout navštívit výstavy v běžné otevírací době, tj. do 17.00,“ vysvětluje důvod změny
generální ředitel MZM Jiří Mitáček.
Tzv. dlouhé čtvrtky jsou stále běžnější nejen v obchodech, ale i muzeích a galeriích po celé Evropě.
Moravské zemské muzeum se tak připojí k mnoha dalším institucím jako je např.
Uměleckohistorické muzeum ve Vídni či Moravská galerie v Brně.
„Již brzy začnou na Zelném trhu Vánoční trhy, věříme, že když návštěvníci trhů uvidí osvětlené
muzeum, napadne je jít se ohřát do některé z expozic či zajímavých výstav, které v předvánočním
čase v našem muzeu budou,“ slibuje si od prodloužení otevírací doby Barbora Onderková.
Nově budou rovněž moci školní skupiny navštívit po předchozím objednání lektorské výklady
i v úterý, kdy je v Dietrichsteinském paláci zavřeno. Po dobu zimního času se naopak o hodinu zkrátí
otevírací doba v Pavilonu Anthropos. „Máme zkušenost, že v zimních měsících, kdy se brzy stmívá,
návštěvníci tmavým parkem rádi nechodí, naopak s příchodem letního času otevírací dobu nejen
vrátíme zpět, ale i zde ve čtvrtek otevírací dobu prodloužíme,“ předesílá Barbora Onderková.
Otevírací doba Dietrichsteinského paláce od 1. 11. 2021:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
zavřeno (školní skupiny po předchozím objednání)
9.00 – 17.00
9.00 – 19.00
9.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Otevírací doba Pavilonu Anthropos od 1. 11. 2021:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

Otevírací doba v ostatních objektech MZM zůstává beze změny.
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