
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
14.–15. 9. 2019
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, 14. 9.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, 14. 9.

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE, 14. 9.

ZA OPAVU, z.s., 15. 9.

Radniční věž Hláska
Výstup na městskou věž a prohlídka expozice Opava/Troppau.  Otevřeno  9–17 h., vstup každých 20 minut zdarma.
Měnírna elektrického proudu
Prohlídky unikátní technické památky. Otevřeno 10–14 h., vstup zdarma, výklad zajištěn po celou dobu.
 

Kina a divadla v Opavě
Komentovaná prohlídka. Začátek ve 14 h., max. 30 osob. Sraz před Slezským divadlem (v případě deště se nekoná). 
Alžbětina zahrada
Zkoumáme stavební materiály – povídání o historii stavebních materiálů. Program proběhne ve 14–15.30 h. a 15.30–17 h.,
kapacita 10 dětí.
Pro(story)Opavy: Duch ukrytý v rybě
Výtvarný workshop pro celou rodinu zaměřený na proměnu místa tvorbou lidí, kteří v něm žijí. Program proběhne v 10–12 h. 
a 13–15 h., kapacita 10 dětí. Sraz před Matičním domem na Rybím trhu.
 

DOPROVODNÁ AKCE 
Památky jako malované – jak děti vidí památky v naší Opavě
Výtvarná soutěž pro děti ve věku 7–11 let a 12–15 let. Podrobnosti v Turistickém informačním centru. 
 
 
 
 
 

Výdej časových vstupenek na vybrané prohlídky od pondělí 2. září v Turistickém informačním centru Opava, rezervace předem není
možná.
Turistické informační centrum Opava, Horní náměstí 67, 746 01 Opava. Tel.: 553 756 143, www.opava-city.cz., www.facebook.com/mestoopava

Historická výstavní budova
Komentované prohlídky o proměnlivých dějinách Historické výstavní budovy proběhnou v 10 a 15 h., vstup pouze s časovou
vstupenkou, kapacita 30 osob, délka prohlídky 60 minut. Historická výstavní budova otevřena 9–17 h., vstup zdarma.
Müllerův dům
Komentované prohlídky o historii posledního pozůstatku opavského zámku proběhnou v 11 a 14 h., vstup pouze s časovou
vstupenkou, kapacita 30 osob, délka prohlídky 60 minut. Müllerův dům otevřen 9–17 h., vstup zdarma.
 

Obecní dům
Zpřístupnění objektu včetně výstav v galerii, expozici Cesta města či aktuální výstavy Opava secesní. Připraven bude také
interaktivní program pro děti. Otevřeno 10–18 h., vstup zdarma. 
Staň se kurátorem výstavy Veroniky Psotkové
Interaktivní program seznámí děti s originální výstavou. Otevřeno 10–18 h., proběhne v parku okolo Obecního domu, koná se za
každého počasí. 
Opava secesní – interiér
Komentovaná prohlídka výstavy přiblíží život Opavanů před první světovou válkou. Začátek v 10 h., vstup pouze s časovou
vstupenkou, kapacita 20 osob, délka prohlídky 60 minut.
Opava secesní – exteriér
Hravá komentovaná vycházka s kostýmovaným průvodcem upozorní malé i velké návštěvníky na projevy secese v ulicích
Opavy. Začátek v 17 h. V případě deště proběhne program Opava secesní – interiér. 
Módní přehlídka
Přehlídka originálních kusů dámské výbavy a kostýmu inspirovaných dobou secese. Začátek v 16 h. na terase Obecního domu 
(v případě deště uvnitř).
Kostel sv. Hedviky
Komentované prohlídky o nelehkém osudu kostela proběhnou ve 13, 15 a 17 h., vstup pouze s časovou vstupenkou, kapacita 
25 osob, délka prohlídky 60 minut. Mimo prohlídek je možno navštívit také věž kostela bez časové vstupenky. 
Švédská kaple
Komentovaná prohlídka osvětlí historii památky a přiblíží význam středověkých fresek. Začátek ve 14 h., délka prohlídky 
50 minut. Kaple otevřena 10–18 h., vstup zdarma.
Městský hřbitov
Komentovaná prohlídka provede historií vzniku hřbitova a také místy posledního odpočinku významných Opavanů. Začátek 
v 11 h., vstup pouze s časovou vstupenkou, kapacita 20 osob, délka prohlídky 90 minut. Sraz před branou Městského hřbitova
(v případě deště se nekoná).
Židovský hřbitov
Komentovaná prohlídka nejen o historii samotného místa, ale také o životech zesnulých, kteří tvořili kulturní a hospodářskou
elitu města. Začátek ve 13 h., vstup pouze s časovou vstupenkou, kapacita 20 osob, délka prohlídky 90 minut. Sraz před branou
Městského hřbitova (v případě deště se nekoná). 
 


