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Informace pro tisk 
V Opavě 2. srpna 2018 

  

Indiánské léto v Arboretu Nový Dvůr 
 
18. – 19. 8. 2018, vždy od 10.00 do 18.00 hodin 
 
Slezské zemské muzeum i tento rok připravilo pro své návštěvníky již tradiční akci s názvem 

Indiánské léto, která se uskuteční v našem nejrozsáhlejším expozičním areálu v Arboretu 

Nový Dvůr. Návštěvníci se během předposledního srpnového víkendu dozví například to, 

jak žili indiáni, v čem bydleli, anebo jaké používali zbraně. Atmosféra Divokého západu 

bude prostupovat všemi kouty našeho botanického parku. Návštěvníci se mohou těšit 

na ukázky indiánského teepe, výrobu originálních indiánských ozdob, tábor lovců kožešin, 

dobové zbraně, komentované prohlídky parku, soutěže pro děti a mnoho dalšího. Z dalších 

atrakcí si budou moci návštěvníci vyzkoušet např. hod lasem na cíl, střelbu z luku, práci 

s křesadlem, výrobu drobných dárkových předmětů s indiánskou tematikou, jízdu 

na koních a ponících, projížďky kočárem nebo barvení sošek, přičemž nebude chybět ani 

bohaté občerstvení. Po oba dny bude k poslechu i tanci hrát folk a country hudební skupina 

Kulhavá kobyla a vystoupí také bubenický orchestr Iva Samiece „BORIS“. Malí návštěvníci, 

kteří dorazí v indiánských kostýmech, mají vstup na akci zdarma. 

 
Program: 
sobota 
10.30, 13.00, 16.00: komentovaná prohlídka „Stezka amerických dřevin“ (sraz zájemců 
u pokladny) 
12.00–17.00: koncert hudební skupiny „Kulhavá kobyla“ 
 
neděle 
10.00, 15.00: komentovaná prohlídka „Stezka amerických dřevin“ (sraz zájemců 
u pokladny) 
12.00–17.00: koncert hudební skupiny „Kulhavá kobyla“ 
14.00–15.00, 16.00–17.00: vystoupení bubenického orchestru Ivo Samiece – BORIS 
 
Vstupné na akci: základní 55 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 120 Kč. Děti v indiánském 
oblečení mají vstup zdarma. Prodej vstupenek bude ukončen v 17.30 hodin. 
 
Kontakt pro média: 
David Váhala, tiskový mluvčí, e-mail: vahala@szm.cz, tel.: 733 376 234 
Rostislav Šindler, vedoucí Arboreta Nový Dvůr, email: sindler@szm.cz, tel.: 778 528 222 


