
Festival muzejních nocí 2020 pořádá Asociace muzeí 
a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury.
Další festivalové akce naleznete na www.muzejninoc.cz.
Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVY

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Arboretum Nový Dvůr, Stěbořice
● Proměny Arboreta Nový Dvůr
● Náš les

Historická výstavní budova 
– Müllerův dům, Opava
● Zacílit a pal!
Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí
● Poesie skrytá v kameni
● Sběratel / Pocta Emanuelu Opravilovi
● Chlupaté království. Hmyz pod elektronovým
mikroskopem
● Zhasněte světla. Česká literatura a knižní kultura:
říjen 1938 až květen 1945
● Od hradní kuchyně po muzejní objekt: historie
Müllerova domu
● Toulky českou krajinou objektivem Miloše Anděry
● Opava na dobových pohledech
● Prezentace muzeí Slezské nemocnice v Opavě

Národní památník II. světové války, 
Hrabyně
● Kronika osvobození: Ostravsko 1945
● Bitva o Británii
● Festival Filmové žně ve Zlíně
a žhavá léta milovníka Jana Pivce
● Píkovi. Smutný osud rodiny

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
● Fenomén cyklistika (expozice)
● Renáta Fučíková – Svět v ilustracích (galerie)
● Vojtěch Král – Okrajová záležitost (foyer)

Dům umění, Pekařská 12, Opava
● Naše mysl je větší než svět
● Plátno a bolest

JÍZDNÍ ŘÁD SPECIÁLNÍHO AUTOBUSU
Bezplatnou autobusovou dopravu pro Vás zajistila 
společnost TQM - holding s.r.o.

Historická výstavní budova 
→ Národní památník II. světové války
18.00, 20.00
Historická výstavní budova
→ Arboretum Nový Dvůr
19.00, 21.00
Národní památník II. světové války 
→ Historická výstavní budova
20.30, 22.30
Arboretum Nový Dvůr
→ Historická výstavní budova
21.30, 23.30



Areály Slezského zemského muzea a Opavské 
kulturní organizace budou pro návštěvníky 
zdarma otevřeny 4. 9. 2020 od 18.00 do 23.00 hod.

Historická výstavní budova 
– Müllerův dům
Komenského 10, 746 01 Opava 
tel.: +420 553 714 809

● 18.30–19.00: kroměřížští ostrostřelci
(doprovodný program k výstavě „Zacílit a pal!“)
Představení dobových oděvů a historických
zbraní ostrostřelců a arcibiskupských gardistů
včetně ukázek střelby.

● 20.30–21.25: koncert
Hudební vystoupení opavských hudebníků
Dominika Fajkuse a Jana Hanouska,
kteří pro návštěvníky připravují originální koncert.

● 21.30–21.40: ohňostroj
Vyvrcholením večera bude ohňostroj v parku
Müllerova domu.

● Fotokoutek a zábavné edukační aktivity nejen 
pro děti

● Představení jedinečného exponátu
z naší muzejní sbírky
Vystaven bude pouze od 4. do 6. 9. 2020.

● Prezentace muzeí Slezské nemocnice v Opavě 
Muzeum patologie a Muzeum ošetřovatelství 
Vám představí unikátní předměty ze svých sbírek.

Národní památník 
II. světové války
Hrabyně 192, 747 63 Hrabyně
tel.: +420 553 775 091

● 18.00: zahájení Slezské muzejní noci
před památníkem

● 18.45, 19.45, 21.45: výstup na vyhlídku

● 19.00, 20.30: bojová ukázka
klubů vojenské historie
Přepadení německé kolony partyzány.

● 18.30, 19.30, 21.30: seznámení
s historií památníku v pamětní síni
Připomenutí dvou výročí – 50 let od poklepu
základního kamene a 40 let od otevření památníku.

● 18.30–22.30: fotokoutek
Focení v dobových uniformách.

● 18.30–20.30: malování na obličej

● 18.00–22.30: virtuální střelnice

Arboretum Nový Dvůr
Nový Dvůr 29, 746 01 Stěbořice
tel.: +420 733 739 173

● 20.30: ohňová show

● K tanci a poslechu bude hrát skupina
Country Kavalérie

● Šermířská vystoupení

● Opékání špekáčků a bohaté občerstvení

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

● Komentované prohlídky radnice
s výstupem na věž

● Časy prohlídek: 18.00, 19.30, 21.00

● Časové vstupenky budou zdarma k dispozici
od 27. 8. v Turistickém informačním centru Opava
(kapacita na jednu prohlídku: max. 25 osob).




