
program 19. 6. 2015

w
w

w
.s

zm
.c

z/
sm

n



2 3

slezská muzejní noc 2015

Vážení návštěvníci,

nenechte si v pátek 19. června 2015 ujít akci s ná-
zvem Slezská muzejní noc! Vy, kteří ji navštěvujete pravidel-
ně, již tušíte, co se během letošního šestého ročníku bude 
dít. Nováčkům však prozradíme, že se mohou těšit na bohatý 
kulturní program, který jsme připravili ve spolupráci s dalšími 
kulturními institucemi ze Slezska a blízkého okolí. Zažijte spo-
lečně s námi neopakovatelnou atmosféru nočních prohlídek 
muzeí a kulturních zařízení. Kromě zábavy a příjemných zážit-
ků si můžete odnést i spoustu zajímavých informací. A proto-
že víme, jaká úskalí s sebou přináší cestování ve večerních 
hodinách, přinášíme řešení! Pro milovníky vláčků vypravíme 
speciální historický vlak, který svou jízdou propojí několik 
měst. Na cestu do odlehlejších míst Opavy pak budou při-
praveny autobusy společnosti TQM. Pomocí této brožury, jež 
nabízí přehledný program všech zúčastněných organizací, pak 
snadno naplánujete cestu za svými vybranými cíli. 

Těšíme se na Vás!
Příjemnou muzejní noc Vám přejí organizátoři

Jízdní řád historického vlaku k muzejní noci
Zajišuje firma Slezské zemské dráhy, o. p. s.  
Motorový historický vůz M 131. 1454 + Clm
Jízda historickým vlakem je bezplatná, počet míst k sezení je 101.

místo odjezd příjezd
Krnov 13:45
Třemešná ve Slezsku 15:37 14:12
Krnov 16:28 16:02
Opava východ 17:36 17:10
Ostrava-Svinov 18:40 18:38
Bílovec 22:05 19:45
Ostrava-Svinov 23:05 23:03
Opava východ   0:02 23:47
Krnov   0:40
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Historická výstavní budova
Komenského 10, Opava
18.00–24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Expozice: Příroda Slezska
 Encyklopedie Slezska
 Historie Slezska

Výstava: Země a její pán

Program v rámci SMN 2015:
18.00 hod. – slavnostní zahájení Slezské muzejní noci 2015
18.30 a 21.30 hod. – vystoupení Komorního pěveckého 

sboru Slezské univerzity v Opavě
19.30, 22.30 a 23.30 hod. – komentované prohlídky
– pro malé návštěvníky budou připraveny hry a soutěže

Knihovna Slezského zemského muzea
Tyršova 1, Opava 
18.00–23.00 hod.
Vstupné: zdarma

Program v rámci SMN 2015:
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 hod. – komentované 
prohlídky
V rámci SMN 2015 bude připravena v knihovně výstava sta-
rých tisků. Vidět tak můžete například nejstarší opavský tisk 
z fondu Slezského zemského muzea, první číslo Opavského 
týdenníku ze 17. 9. 1870 nebo Dějiny Opavy od Faustina 
Ense z roku 1835.

Arboretum Nový Dvůr, Stěbořice
18.00–24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Skleníková expozice: Tropické a subtropické rostliny

Dendrologická expozice: Dřeviny pěti světadílů

Výstava: Krajinou Slezska

Program v rámci SMN 2015:
20.00 – slavnostní odhalení zrestaurovaného Sloupu  
od Karla Hladíka
– opékání špekáčků
– občerstvení
– prohlídka skleníkové expozice
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Národní památník II. světové války, Hrabyně
18.00–24. 00 hod. 
Vstupné: zdarma

Expozice: Doba zmaru a naděje

Výstavy:  Čas války, čas míru
 Budujeme Slezsko
 Plastikové modely II. světové války  
 a výtvarná díla Vladimíra Bidla

Program v rámci SMN 2015:

Správní budova:
18.30 hod. – komentovaná prohlídka výstavy Čas války,  

čas míru
19.00 hod. – program nejen pro děti – Zvířata ve válkách
21.00 hod. – komentovaná prohlídka výstavy Čas války,  

čas míru
21.30 hod. – program nejen pro děti – Zvířata ve válkách 

Památník:
20.00 a 22.00 hod. – komentovaná prohlídka symbolického 

hřbitova s vyprávěním o zajímavých osobnostech, 
které zde mají svou destičku se jménem; prohlídka 
bude v rámci 70. výročí spojena s malým pietním 
aktem u věčného ohně

18.00–23.00 hod. – prezentace členů klubů vojenské 
historie v dobových uniformách

Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, Opava  
18.00–24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Expozice: Život a dílo Petra Bezruče

Výstava: Knižní svět Heleny Salichové

Program v rámci SMN 2015:
19.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod. – komentovaná prohlídka 
stálé expozice a výstavy
20.00 hod. – čtení pohádek Heleny Salichové
–  po celou dobu SMN bude probíhat výtvarná dílna, v níž si 

děti mohou vyzkoušet tvorbu a tisk grafických listů

Tipy na léto:
1. 6.–30. 6. – Kouzlo živých motýlů, Arboretum Nový Dvůr
15. 6.–31. 8. – Balkonové rostliny, Arboretum Nový Dvůr
22. 6. – Vycházka za opavskými rorýsi, sraz v 19.00 hod. 

před Historickou výstavní budovou
22. 8.–23. 8. – Indiánské léto, Arboretum Nový Dvůr
26. 8. – Mezinárodní netopýří noc, Historická výstavní  

budova
2. 9. – Neklidné století, Historická výstavní budova
5. 9. – Putování po moravsko-slezském pomezí
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Jízdní řády speciálních autobusových linek zajišuje společ-
nost TQM-holding.

Odjezdy z Opavy jsou ze zastávky Komenského.

Přeprava návštěvníků je bezplatná.

Linka 1: Opava – Hrabyně, Národní památník II. světové války 
a zpět 

číslo spoje 1 3 5 7 9
Opava, Komenského 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Hrabyně 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
číslo spoje 2 4 6 8 10
Hrabyně 18:35 19:35 20:35 21:35 23:00
Opava, Komenského 18:55 19:55 20:55 21:55 23:20

Linka 2: Opava – Arboretum Nový Dvůr a zpět

číslo s poje 1 3 5 7 9
Opava, Komenského 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Nový Dvůr 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
číslo spoje 2 4 6 8 10
Nový Dvůr 18:35 19:35 20:35 21:35 23:00
Opava, Komenského 18:55 19:55 20:55 21:55 23:20

Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě byl zalo-
žen v roce 1990 spolu s nově vzniklou vysokou školou. Jeho 
členové, studentky a studenti, absolventi a pedagogové, 
mají za sebou desítky koncertních vystoupení u nás i v za-
hraničí. Sborové těleso vedl 18 let dirigent, hudební pedagog  
a sbormistr MgA. et MgA. Petr Škarohlíd, od roku 2008 je 
uměleckou vedoucí a sbormistryní Mgr. Vladimíra Vašinková. 
Ve svém repertoáru má sbor více než stovku skladeb z naší 
a světové pokladnice hudby od středověku po současnost,  
v pestré paletě udržuje vyrovnaný poměr písní duchovních, 
lidových i autorských. Těleso natočilo dvě desky, první CD 
roku 2006, další v roce 2010.

Ze zahraničních vystoupení sboru:
2004 Itálie, festival Corri sull Aventino, Roma,  

stříbrné pásmo 
2007 Španělsko, IV Cantate Barcelona
2009 Itálie, Lago di Garda Music festival
2010 Rybnik, VI. Rybnicka jesien choralna,  

stříbrné pásmo
2011 Barcelona, XIII International Folksong Choir Festival 

“Europe and its Songs”, zlaté pásmo
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Wikipedie je nejnavštěvovanější internetová encyklopedie. 
Sdružení  Wikimedia Česká republika se snaží o zkvalitnění 
obsahu české (a nejenom české) Wikipedie. Co se můžete vy 
jako návštěvníci Slezské muzejní noci dozvědět o Wikipedii? 
Jaké fotografie slezských památek letos byly oceněny v sou-
těži „Wiki miluje památky 2014“? Jak můžete vy sami přispět 
do největší encyklopedie na světě? To vše a spoustu dalšího 
se můžete dozvědět letos v rámci krátkých přednášek, uká-
zek digitalizace a edice Wikipedie.

www.wikimedia.cz

Most Sokolovských hrdinů přes řeku Olši  
v Darkově u Karviné. Autor: Miroslav 
Olszewski [CC BY-SA 4.0]. Zvláštní 
ocenění udělené Slezským zemským 
muzeem v soutěži Wiki miluje památky 
2014

11
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Statutární město Opava
Budova radnice – Hláska
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
19.30–23.30 hod.
Vstupné: zdarma (časové vstupenky k vyzvednutí 
v Městském informačním centru od 1. 6. 2015)

Program v rámci SMN 2015:
19.30, 21.00 a 22.30 hod. – 3 komentované prohlídky 

s průvodci v dobových kostýmech
–  doba trvání jedné prohlídky cca 1 hodinu
–  maximální počet návštěvníků: 20
–  dvě zastavení: kancelář primátora a věž Hlásky se 

zasvěceným komentářem, následně výstup na ochoz věže 
s výhledem na noční Opavu

Tipy na léto: 
Pravidelné výstupy na věž Hlásky (každou sobotu  
od května do září)
Opavské kulturní léto 2015 (červenec–srpen na Dolním 
náměstí v Opavě)
Bezručova Opava (září 2015)

Více informací na webových stránkách www.opava-city.cz  
nebo v Městském informačním centru

13
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Dům umění
Pekařská 12, 746 01 Opava
18.00–24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Výstavy: 25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské uni-
verzity v Opavě  

Program v rámci SMN 2015: 
dětský koutek s interaktivní tabulí nejen pro malé; možné se-
tkání s tajemným dominikánem v kostele sv. Václava
20.00 – animace k dějinám kostela sv. Václava
21.00 – komentovaná prohlídka výstavy 25 let ITF
22.00 a 23.00 – komentář k obrazu Oslavení sv. Václava

Opavská kulturní organizace, p.o.
www.oko-opava.cz

Obecní dům
Ostrožná 46, 746 01 Opava
18.00–24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Stálá expozice: Cesta města

Výstavy: Troppau 1945. Opava v roce nula

Program v rámci SMN 2015:
– interaktivní dětský koutek
– projekce filmu Obživlá Opava
19.00 hod. – divadelní představení Dramkrou (klub Art)
20.30 hod. – venkovní komentovaná prohlídka  

Troppau 1945. Opava v roce nula (Mgr. Petra Kaniová) 
– interaktivní dětský koutek 
– projekce filmu Obživlá Opava (Schlösslerův salonek)

18.00–22.00 hod. – přítomnost zástupců klubů vojenské 
historie, volná diskuze v expozici  
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Galerie Obecního domu

Výstavy: Císař František Josef I. a František Ferdinand  
d‘Este – fotografie od Rudolfa Bruner-Dvořáka z archivu Pavla 
Scheuflera

Švédská kaple
Ratibořská ulice, Opava
18.00–24.00 hod.
Vstupné: zdarma

– dětský koutek

Program v rámci SMN 2015:
19.30 a 21.00 hod. – Příběh historických fresek – komento-
vaná prohlídka interiéru (Mgr. Hana Miketová)

Tipy na léto:
Léto s městskou expozicí – večerní komentované 
prohlídky historických objektů 
Příměstský tábor – výtvarně-historický tábor tentokrát 
v renesančním duchu 

Podrobnosti k letní nabídce akcí naleznete na webových 
stránkách www.cestamesta.cz

Bludný kámen
www.bludnykamen.cz

Galerie Cella
Matiční 4, Opava
17.00–23.00 hod.
Vstupné: zdarma
Výstavy: Barbara Ruder (A) 

Program v rámci SMN 2015: 
od 17.00 hod. – prohlídka výstavy, akce pro děti, komentáře

Matiční dům / Bludný kámen
Matiční 2, Opava
17.00–23.00 hod.
Vstupné: zdarma

Program v rámci SMN 2015: 
Videoreport: Je to super(market)?
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Za Opavu
www.zaopavu.cz

Matiční dům 
Matiční 2, 746 01 Opava
18.00–24.00 hod.
Výstavy: Kultura obchodních center v Opavě

Program v rámci SMN 2015: 
18.00–24.00 hod.– tvůrčí happening „Chceme to! – Proč?“ 

Alžbětina zahrada
za kaplí sv. Alžběty, Rybí trh, 746 01 Opava
18.00–24.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Program v rámci SMN 2015: 
18.00–24.00 hod. – videoprezentace „Opavské chrámy 
a chrámky, krámy a krámky“

Tipy na léto:
Příměstský tábor zaměřený na kulturní dědictví. Zveme Vaše 
děti k účasti na našem příměstském táboře. Podrobnosti a in-
formace naleznete na našich webových stránkách www.zao-
pavu.cz.
Den hradu Vikštejna, letos s podnázvem Land art. Kulturní 
akce na hradě Vikštejně se koná v sobotu 29. 8. 2015 od 13 
do 18 hodin. Připraveny jsou komentované prohlídky zříce-
niny, výtvarné workshopy, výstava Land art tvorby na hradě 
i v okolí, hudební program, občerstvení, akce a hry pro děti 
i dospělé. 

http://www.zaopavu.cz
http://www.zaopavu.cz
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Státní zámek Hradec nad Moravicí
NPÚ, SZ Hradec nad Moravicí, Městečko 2  
747 41 Hradec n/M.
17.00–21.00 hod.
Vstupné: 50 Kč

Stálá expozice: hlavní okruh

Národní památkový ústav,
státní zámek Hradec nad Moravicí,  
Městečko 2
www.zamek-hradec.cz

Program v rámci SMN 2015: 
od 17.00 hod. – prohlídka hlavního okruhu Bílého zámku 
s průvodcem každých 30 minut

Tipy na léto:
Hradozámecká noc – 29. 8. 2015 – kostýmované 

prohlídky s programem
Jak se peče písnička – večerní prohlídky zámku 

s programem (agentura Veronika)
Moravskehrady.cz – 21.–22. 8. 2015 – rockový festival 

v prostoru Mariánských luk 
Hradecký slunovrat – 12.–13. 6. 2015 – hudební festival 

(Lenka Dusilová, Jiří Schmitzer, Ladě, Kieslowski, 
Helemese a další)
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MIKS – Městské muzeum Krnov
www.muzeumkrnov.cz

Flemmichova vila
Hlubčická 20, Krnov
16.00–22.00 hod.
Vstupné: 20 Kč

Výstavy: Fenomén Igráček

Program v rámci SMN 2015:
– zahradní akce určená pro rodiče s dětmi, včetně atrakcí 

pro děti, opékání špekáčků apod. 
– 18.00 hod. – koncert na zahradě Flemmichovy vily
– vystoupení Severských pánů
– ohňostroj

23
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Krnovská synagoga, z.s.
www.krnovskasynagoga.cz

Krnovská synagoga
Soukenická 28, 794 01 Krnov
10.00–16.00 hod.
Vstupné: 50 Kč plné vstupné, 20 Kč snížené vstupné (děti, 
senioři)

Stálá expozice: Historie židovských průmyslníků, podnikate-
lů a vynálezců

25
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Muzeum Novojičínska, p. o.
www.muzeumnj.cz

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře  
ve Fulneku
Kapucínská 288, 742 45 Fulnek
18.00–22.00 hod.
Vstupné: snížené 20 Kč

Výstavy: Lev oděný v purpuru – výstava věnovaná rodu Skr-
benských z Hříště a kardinálu Lvu Skrbenskému (1863–1938) 
/v lodi kostela/, Stopy války ve Fulneku /v oratoři kostela/

Program v rámci SMN 2015: 
19.00 hod. – vystoupení historické kapely Camerata
18.00–22.00 hod. – samostatná prohlídka instalovaných 

výstav
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Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Sborová 80, 742 45 Fulnek
18.00–22.00 hod.
Vstupné: snížené 20 Kč

Stálá expozice: O životě a díle J. A. Komenského

Výstavy: Jan Hus 1415 a 600 let poté

Program v rámci SMN 2015: 
Přednáškový cyklus u příležitosti výročí 600 let od upálení 
mistra Jana Husa
18.00 hod. – PhDr. Jiří Jurok, CSc. – Jan Hus, krize církve 

a počátky první evropské reformace
18.20 hod. – Marie Mrtvá – Jan Amos Komenský, 

následovník Jana Husa
18.40 hod. – Pavel Šebek – realizátor a iniciátor nového 

vydání knih J. A. Komenského
18.00–22.00 hod. – samostatná prohlídka stálé expozice

Muzeum v Klimkovicích
Lidická 1, 742 83 Klimkovice
18.00–22.00 hod.
Vstupné: snížené 10 Kč

Stálá expozice: Příroda Poodří, Pamětní síň Heleny 
Salichové, Dějiny města Klimkovice

Program v rámci SMN 2015: 
„Šateček drahy, na každym rožečku vyšivany…“  
– sběratelský odkaz Heleny Salichové 
17.45–18.00 hod. – 1. část vystoupení Dětského souboru 

H. Salichové z Ostravy-Poruby na nádvoří zámku 
(zajišuje MNJ)

18.00 hod. – slavnostní zahájení Zámecké noci (vedoucí 
Městské knihovny Klimkovice Z. Konvičková)

18.15–18.45 – vystoupení místního ochotnického 
divadla na nádvoří zámku (zajišuje Městská knihovna 
v Klimkovicích)

19.00–19.15 – 2. část vystoupení Dětského souboru 
H. Salichové z Ostravy-Poruby na nádvoří zámku 
(zajišuje MNJ)

20.00 hod. – autogramiáda M. Viewegha v zasedací síni 
MěstÚ (zajišuje Městská knihovna Klimkovice)

18.00–22.00 – interaktivní tvořivý program pro všechny 
generace v Pamětní síni Heleny Salichové (zajišuje MNJ)

Tipy na léto:
Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku:
Lev oděný v purpuru – výstava věnovaná rodu Skrbenských  
z Hříště a kardinálu Lvu Skrbenskému (1863-1938)

Památník J. A. Komenského: Jan Hus 1415 a 600 let poté
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Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
www.muzeumct.cz

Výstavní síň Musaion 
Pavlovova 583/2, 736 01 Havířov-Město
18.00–24.00 hod.
Vstupné: děti do 6 let zdarma; děti (6–15 let), studenti 15 Kč; 
důchodci 15 Kč; dospělí 30 Kč; rodinné vstupné (2+2) 60 Kč

Stálá expozice: Než se město zrodilo

Výstavy: Tajemství hlíny (haptická výstava)

Program v rámci SMN 2015: prohlídka výstavy a expozice do-
plněna o doprovodný program (pracovní listy, pexesa, omalo-
vánky atd.) 

Technické muzeum Petřvald
K Muzeu 89, 735 41 Petřvald
18.00–24.00 hod.
Vstupné: děti do 6 let zdarma; děti (6–15 let), studenti 15 Kč; 
důchodci 15 Kč; dospělí 30 Kč; rodinné vstupné (2+2) 60 Kč

Stálá expozice: Tradice hornictví/Tradycje górnictwa, 
Kouzelný svět tramvají

Výstavy: Vládci noci

Program v rámci SMN 2015: 

Prohlídky expozic a v případě dobrého počasí:
18.00–21.00 hod. (vždy v celou hodinu) – komentovaná 

prohlídka výstavy Vládci noci s doprovodným 
programem; průběžně po celý čas probíhá interaktivní 
program (omalovánky, vystřihovánky, křížovky, výroba 
netopýrů z kolíčků, výroba lampiónů)

21.00 hod. – lampiónový průvod od kostela k TMP
21.30 hod. – posezení a povídání o noční přírodě za 

budovou TMP
22.00 hod. – komentovaná prohlídka výstavy
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22.30 hod. – lampiónový průvod
23.00 hod. – posezení a povídání o noční přírodě za 

budovou TMP
23.30 hod. – komentovaná prohlídka výstavy

V případě nepříznivého počasí:
každou celou hodinu do 23.00 hod. komentované 

prohlídky
19.30, 21.30 a 23.30 hod. – povídání o nočních tvorech 

uvnitř muzea; interaktivní program

V obou případech masky nočních tvorů, zvířat a živočichů 
vítány, lampióny s sebou (možnost vyrobit si je také na 
místě)

Výstavní síň Karviná
Masarykovo náměstí 10, 733 01 Karviná-Fryštát
18.00–24.00 hod.
Vstupné: děti do 6 let zdarma; děti (6–15 let), studenti 15 Kč; 
důchodci 15 Kč; dospělí 30 Kč; rodinné vstupné (2+2) 60 Kč

Stálá expozice: Střípky z dějin Karviné

Výstavy: Supermarket svět 

Program v rámci SMN 2015: 
program v rámci interaktivní výstavy, prohlídka expozice dopl-
něna o doprovodný program 

Tipy na léto:

Výstavní síň Orlová – letní workshopy (interaktivní besedy za-
měřené na využití volného času, spojené s výrobou letních 
dekorací) pro veřejnost, vstup zdarma

Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice – letní výtvarné dílny: 
Svíčičky od včeličky (výroba svíček z voskových mezistěn), 
Hrníček z Bludovic (malování vzorů bludovické keramiky na 
hrníček nebo předtištěný motiv hrníčku na papíře), Město 
květů (k 60. výročí založení města Havířova; výuka twist art 
techniky – výroba kytiček touto technikou), Hvězdy na nebi 
(použití techniky tea bag folding v praxi)                                                           

Výstavní síň Musaion Havířov – interaktivní kout k haptické vý-
stavě Tajemství hlíny (modelování z hlíny nebo samotvrdnou-
cí hmoty, luštění křížovek, puzzle, zábavný test, vyhledávání 
střepů v písku)
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Muzeum Oderska
www.muzeumoderska.cz

Muzeum Oderska 
Kostelní 7, 742 35 Odry
do 23.30 hod.
Vstupné: zdarma

Stálá expozice: Proměny oderského děkanátu  
v 18.–20. století 

Výstavy: Horké jaro. Odry 1945
Program v rámci SMN 2015: 

15.00 a 18.00 hod. – komentovaná prohlídka stálé 
expozice Proměny oderského děkanátu

16.00, 19.00 a 22.00 hod. – komentovaná prohlídka 
výstavy Horké jaro. Odry 1945 

20.00 hod. – projekce filmu Zrádci říše (Osudy oderských 
antifašistů) 

Tipy na léto: 
Výstava fotografií Lukáše Houdka Umění zabíjet a Umění 
dosídlit

http://www.muzeumoderska.cz
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Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace

www.muzeumbeskyd.com

Zámek Frýdek
Zámecké náměstí 1264, 738 01 Frýdek-Místek
18.00–23.00 hod.
Vstupné: 10 Kč dospělí; 5 Kč děti

Stálá expozice: Beskydy – příroda a lidé, Frýdek a Místek

Výstavy: Eliška Servátková, Moravskoslezský Manchester 
aneb Pohled do textilní slávy města

Program v rámci SMN 2015: 
19.00 a 21.00 hod. – komentované prohlídky s autorem 

výstavy Moravskoslezský Manchester aneb Pohled  
do textilní slávy města

od 18.00 hod. každých 20 minut – komentované 
prohlídky expozice Beskydy – příroda a lidé

Tipy na léto:
Svět z kostek 
Výstava věnovaná fenoménu stavebnice Lego. Kostička, kte-
rou znají všechny děti na světě, letos oslaví 66 let své exi-
stence. Stavebnice učarovala nejen dětem, ale i dospělým, 
o čemž se můžete přesvědčit na výstavě, která vznikla ve 
spolupráci s československým fórem Kostky.org.
Výstava potrvá do 25. září 2015.
Barvy Beskyd – fotosoutěž 
Od jara do podzimu projde beskydská příroda nesčetnými ba-
revnými proměnami. Pokuste se její barvy zachytit, podělte 
se o své fotoúlovky s návštěvníky muzea a navrch získejte 
hodnotnou cenu. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích (0–15 
a 15–100 let). Nejlepší fotografie budou vystaveny na frýdec-
kém zámku. Uzávěrka soutěže 30. září 2015.
Více informací na www.muzeumbeskyd.com
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MYKOLOGICKÁ PORADNA
Mykologická poradna pro všechny houbaře, amatérské myko-
logy a milovníky přírody. Odborník Ing. Jiří Lederer vám bude 
k dispozici vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hod. v Langově domě, v sídle přírodovědného úseku 
Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Mykologická poradna bude pro-
bíhat až do konce října. 

Vodní mlýn Wesselsky 
www.vodnimlyn.cz

Vodní mlýn Wesselsky
Loučky 152, 742 35 ODRY
09.00–24.00 hod.
Vstupné: děti do 5 let zdarma; děti od 5 do 10 let 20 Kč; 

ostatní 40 Kč
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Stálá expozice: Expozice mlýnské technologie, Dřívější  
život na mlýně 

Výstavy: Obrazy z mlýna

Program v rámci SMN 2015: 
09.00–20.00 hod. – běžný provoz komentovaných 

prohlídek areálu vodního mlýna
16.00–24.00 hod. – prodej mlynářových, mlynářčiných 

specialit a dalších výrobků
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 

a 23.30 hod. – Hastrmanovo noční brekeke 
– komentované prohlídky především pro děti, spojené 
s hledáním hastrmana lucerničkou, s tancem víl 
a nočním pouštěním lodiček ve strouze 

Tipy na léto:
22. 8. 2015 – odpolední akce Fajne leto v rámci projektu 
Technotrasy, kterou spolupořádají MSK 

Obecní muzeum na faře v Radkově
www.obecradkov.cz

Bývalá fara v Radkově  
Radkov
18.00–21.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Stálá expozice: Dokumenty a artefakty z historie  
a života obce Radkov

Výstavy: Život v obci

Program v rámci SMN 2015: prohlídka expozice a prostor 
bývalé fary

Tipy na léto:
29. 8. 2015 od 13.00 do 18.00 hod. – Den hradu 
Vikštejna – letos s podnázvem Land art; připraveny jsou 
komentované prohlídky zříceniny, výtvarné workshopy, 
výstava Land art tvorby na hradě i v okolí, hudební 
program, občerstvení, akce a hry pro děti i dospělé 
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Kulturní centrum Bílovec
příspěvková organizace

www.kulturnicentrumbilovec.cz 

Městské muzeum v Bílovci
Zámecká 691/5, 743 01 Bílovec
19.00–23.00 hod.
Vstupné: zdarma

Stálá expozice: Regionální dějiny Bílovce  

Výstavy: Postava ve výtvarném umění

Program v rámci SMN 2015: 
19.30 a 21.30 hod. – komentovaná prohlídka stálé 

expozice s průvodcem
19.00–21.00 hod. – workshop k výstavě Příběh obrazu
19.00 a 21.00 hod. – vystoupení pěveckého sdružení 

Collegium Bonum

http://www.kulturnicentrumbilovec.cz
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Věž kostela sv. Mikuláše 
Slezské nám., 743 01 Bílovec
19.00–23.00 hod.
Vstupné: zdarma 

Program v rámci SMN 2015: prohlídka s průvodcem

Tipy na léto:
Emil Přikryl (1912–2001)  
– autorská výstava (1. 7. 2015 – 31. 8. 2015) 

45
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Slezský venkov, o.s.
www.slezskyvenkov.cz;

kontakt: slezsky.venkov@seznam.cz, 608 880 559, 605 990 244

Recepce, stodola a kůlna
Holasovice 203
18.00–24.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Stálá expozice: zemědělské stroje a nářadí, kovárna, 
stolařská dílna, hasičská technika, obecná škola, knihovna, 
různá řemesla, dobové bydlení, prádelna, příprava potravin

Program v rámci SMN 2015:  
komentované prohlídky, soutěže pro děti – průběžně

Ovčín
Holasovice 79
18.00–24.00 hod.
Vstupné: běžné (40 Kč dospělí; 30 Kč děti)

Stálá expozice: Expozice bydlení a koloniálu

http://www.slezskyvenkov.cz
mailto:slezsky.venkov@seznam.cz
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Slezské zemské dráhy, o.p.s.
www.osoblazsko.com

Nádraží Třemešná ve Slezsku
Třemešná 298, 793 82
14.00–20.00 hod. 

Program v rámci SMN 2015: 
14.00–20.00 hod. – parní lokomotiva a Pivní vagón budou 

vystaveny ve výtopně v Třemešné; rodiče ocení návštěvu 
Pivního vagónu; možnost ochutnat takové speciality, jako 
je např. voda z tendru; pro děti připraveny hry a omalo-
vánky, občerstvení, prodej propagačních materiálů

Tipy na léto: 

PARNÍ VLAK KAŽDÝ LETNÍ VÍKEND
Od 20. června do 19. září každý víkend (v září pouze první tři 
soboty) parní vlak na trase Třemešná–Osoblaha a zpět roman-
tickou krajinou Osoblažského výběžku. Ve vlaku řazen Pivní va-
gón, vagón pro cyklisty a vagón s plošinou pro vozíčkáře. Odjezd 
z Třemešné vždy v 10.45 hod. Více informací a rezervace míst 
na www.osoblazsko.com.

Tipy na léto:
sobota 26. září – Svatováclavský jarmark 
sobota 13. června – Den obce
víkend 14. a 15. listopadu – Svatomartinské slavnosti 

http://www.osoblazsko.com/
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Galerie města Třince
www.galerietrinec.cz

Kulturní dům Trisia, a.s.
nám. Svobody 526, 739 61 Třinec
18.00–23.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Výstavy: Aleš Hudeček a Jaroslav Koléšek

Program v rámci SMN 2015: 
18.30, 19.30 a 22.30 hod. – komentované prohlídky

Knihovna Třinec
Lidická 541, 739 61 Třinec
18.00–23.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Výstavy: Aleš Hudeček a Jaroslav Koléšek

Program v rámci SMN 2015:
18.30, 19.30 a 22.30 hod. – komentované prohlídky
20.00 hod. – galerijní animace pro veřejnost

DO STRAŠIDELNÉHO ZÁMKU JEDINĚ STRAŠIDELNÝM PARNÍM 
VLAKEM
Potemnělou a strašidelnou krajinou Osoblažského výběžku vás 
22. srpna sveze vlak plný přízraků a strašidel z Třemešné do 
Slezských Rudoltic, kde vás na místním zámku bude čekat stra-
šidelná stezka. Pod rouškou noci se vlak poté vrátí zpátky do 
Třemešné, doprovázen různými úkazy. Sledujte naše stránky, kde 
se dozvíte přesný jízdní řad www.osoblazsko.com. 

PARNÍM VLAKEM NA GASTROFESTIVAL
5. září vyjíždí speciální parní vlak na Gastrofestival do Osoblahy, 
po cestě budete moci ochutnat různé dobroty a v cíli vás čeká 
široká nabídka ochutnávek specialit z Osoblažska. Odjezd z Tře-
mešné v 10.45 hod. 
Více informací a rezervace míst na www.osoblazsko.com.

http://www.osoblazsko.com
http://www.osoblazsko.com
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Program v rámci SMN 2015: 
18.00–23.00 hod. – prohlídka expozice, komentovaná 

prohlídka stálé expozice a výstavy, jízda na trenažéru 
strojvedoucího

Tipy na léto:
16.–18. 6. 2015 – drážní veletrh Czech Raildays – na 

nákladovém nádraží železniční stanice Ostrava hlavní 
nádraží

28. 6. 2015 – Fajne léto v železničním muzeu – železniční 
atraktivity pro rodiny s dětmi připraveny na železniční 
stanici Ostrava střed

Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
www.zmms.cz

Výpravní budova železniční stanice Ostrava 
střed
Frýdlantská 499/5, Moravská Ostrava
18.00–23.00 hod.
Vstupné: dospělí 40 Kč; děti nad 10 let, důchodci a studenti 

20 Kč; děti do 10 let zdarma

Stálá expozice: Severní dráha císaře Ferdinanda 
 Modelová železnice 
 Trenažér strojvedoucího
 Historická zařízení a dokumenty

Expozice: Železnice v Opavském Slezsku

Výstavy: 160 let trati Svinov–Opava
 120 let trati Opava–Ratiboř
 110 let trati Opava–Hradec
 90 let trati Hlučín–Petřkovice

http://www.zmms.cz
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Železniční muzeum moravskoslezské společně s Výzkumným 
Ústavem Železničním připravilo pro nejširší veřejnost výletní 
nostalgický vlak v rámci Slezské muzejní noci. Vlak bude ta-
žen historickou motorovou lokomotivou T 499.0002. Odbor-
ná veřejnost zná tuto lokomotivu pod označením Kyklop. Ne-
pochybně díky „oku“ (světlometu) uprostřed čela získala naše 
nejvýkonnější a nejrychlejší motorová lokomotiva z ČKD i ono 
slangové označení Kyklop. 

Dne 19. 6. 2015 vyjede tento nostalgický vlak pod označe-
ním „Kyklopem z muzea do muzea“. Z Ostravy střed vyjede 
v rámci akce Slezská muzejní noc. Ještě předtím si cestující 
mohou prohlédnout Železniční muzeum moravskoslezské, 
které je umístěno ve výpravní budově. Sem budou mít vstup 
zdarma jen cestující s jízdenkou této jízdy. Jízda vlaku směřu-
je přes Ostravu-Stodolní, Ostravu hl.n. a Ostravu-Svinov do 
Opavy východ. Zde bude 2,5 hodiny přestávka pro možnost 
navštívit Slezské zemské muzeum, pro účastníky jízdy se 
vstupem zdarma. 

Změna jízdního řádu vyhrazena!

Podrobné jízdní řády a ceny jízdného jsou uvedeny na webo-
vých stránkách akce Slezská muzejní noc a Železničního mu-
zea moravskoslezského. Omezený počet cestujících – 320 
míst.

Jízdné – zpáteční:
Ostrava – Opava východ 60 Kč 
Děti 6–12 let, důchodci sleva 20 Kč

Ve vlaku platí zvláštní tarif Železničního muzea moravsko-
slezského. Jízdní výhody a slevy jiných dopravců zde neplatí. 
Předprodej jízdenek v otevírací dny v Železničním muzeu mo-
ravskoslezském nebo přímo ve vlaku. 

místo příjezd odjezd
Ostrava střed 17:15
Ostrava-Stodolní 17:18 17:20
Ostrava hlavní nádraží 17:24 17:32
Ostrava-Svinov 17:42 18:13
Opava východ 18:47 21:20
Ostrava-Svinov 21:44 22:10
Ostrava hlavní nádraží 22:16 22:18
Ostrava-Stodolní 22:21 22:22
Ostrava střed 22:24
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Dolní oblast VÍTKOVICE
www.dolnivitkovice.cz

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE  
– vysoká pec č. 1 s nástavbou (vyhlídka)
Ruská 2993, 703 00  Ostrava-Vítkovice
18.00–22.00 hod., poslední výjezd ve 21.00 hod.
Vstupné: 190 Kč dospělí; 130 Kč děti 6–15 let, studenti, 

důchodci

Stálá expozice: vysoká pec č. 1

Program v rámci SMN 2015: 
18.00–22.00 hod., poslední výjezd ve 21.00 hod.

Tipy na léto:
Festival Colours of Ostrava v termínu 16.–19. 7. 2015

57
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LANDEK PARK – hornické muzeum
www.landekpark.cz

LANDEK PARK – těžní budova  
a expozice báňského záchranářství
Pod Landekem 64, 725 29  Ostrava-Petřkovice
18.00–22.00 hod., poslední začátek fárání ve 21.00 hod.
Vstupné: 150 Kč dospělí; 90 Kč děti 6–15 let, studenti, 

důchodci

Stálá expozice: důlní expozice a expozice báňského 
záchranářství

Program v rámci SMN 2015:
18.00–22.00 hod. – důlní expozice; poslední začátek 

fárání ve 21.00 hod.
18.00–22.00 hod. – expozice báňského záchranářství 
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