
Muzejní noc 2018 ukáže, že komunikace nezná hranice 

Aplikace pro chytré telefony 
Na příznivce chytrých telefonů čeká speciální aplikace Actionbound, která je provede oběma budovami muzea 
a nabídne kvízové otázky, úkoly s natáčením či focením. Stačí si jen stáhnout tuto aplikaci na GooglePlay  
či App Store, poté dojít do muzea naskenovat si QR kód a začít s prohlídkou. K instalaci aplikace můžete využít 
muzejní wifi. 

Světelná laboratoř 
V Divadle hudby bude na návštěvníky Muzejní noci čekat RGB Lab, tedy světelná laboratoř, která se nechala 
inspirovat barvami a tvary z výstavy Abstrakce.PL. Lidé budou procházet nasvětlenými prostory, uvidí 
rozpohybované animace a sami si také budou moct vyzkoušet, co všechno světlo a barva umí. 

Informační pevné linky 
Netradiční součástí Muzejní noci bude zavedení čtyř klasických pevných linek v Arcidiecézním muzeu. Tři 
telefony budou ve stálé expozici a jeden ve výstavě Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého. 
Důvod? Návštěvníci z nich mohou zavolat hned pěti lidem, pěti profesím, které neodmyslitelně patří k 
muzejnímu chodu – kurátorovi, fotografce, řidiči, muzejnímu pedagogovi a restaurátorce. Mohou se jich zeptat 
na cokoli, co je zajímá. 

Pracovní listy 
Chybět nebudou ani klasické papírové pracovní listy. Návštěvníci s nimi v ruce mohou neomezeně tvořit a 
plnit zadané úkoly. Listy je také navedou do interaktivních zón inspirovaných výstavami. Stačí si jen u vstupu 
vzít pracovní listy a hledat stanoviště s nápisem MUO LIVE. 

Audioprůvodce 
Novinkou pro milovníky umění bude nový audioguide, který vznikl díky finanční podpoře města Olomouce. 
Návštěvníci si mohou tuto webovou aplikaci stáhnout na stránkách www.muo.cz/audioguide/, a to hned  
v sedmi jazycích. Kromě češtiny si můžete poslechnout ruštinu, němčinu, polštinu, angličtinu a v Arcidiecézním 
muzeu ještě navíc korejštinu a čínštinu. S hlasovým průvodcem je možné projít stálé expozice Muzea 
moderního umění i Arcidiecézního muzea.  

Především děti, které zavítají s rodiči do Arcidiecézního muzea, ocení možnost půjčit si tablety s aplikací Sen 
biskupa Karla. Sám olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna je za pomocí nejrůznějších her  
a úkolů provede stálou expozicí. 

Koncert na terase Café 87 
Muzejní noc vyvrcholí již tradičně koncertem na terase Café 87. Tentokrát zahraje olomoucká kapela Bunny 
klub, za níž se ukrývá hudebník, producent a trumpetista Martin Zajíček. Koncert na terase Muzea moderního 
umění nabídne směs elektroniky, jazzu, funku a tanečních beatů. 

 

https://play.google.com/store/%20apps/details?id=de.actionbound
https://itunes.apple.com/%20us/app/actionbound/id582660833?mt=8
http://www.muo.cz/polska-povalecna-abstrakce--1961/
http://www.muo.cz/pripravovane/kresby-starych-mistru-ze-sbirky-arcibiskupstvi-olomouckeho--2267/
http://www.muo.cz/audioguide/
http://www.muo.cz/stale-expozice/ke-slave-a-chvale--12/
http://www.muo.cz/kalendar/muzejni-noc-bunny-klub--1194/
http://www.muo.cz/kalendar/muzejni-noc-bunny-klub--1194/

