Opavská kulturní organizace
– Komentované prohlídky
Nutná předchozí rezervace na tel.: + 420 734 518 907
18.00–19.30, 20.00–21.30, 22.00–23.30

Kostel sv. Vojtěcha v proměnách času

Přednáška s obrazovou prezentací se zaměří na čtyři tematické
okruhy z dějin kostela sv. Vojtěcha: historické souvislosti vzniku
a provozu kostela, výklad k Milostnému obrazu, problematiku zni
čení a obnovy kostela v letech 1945–1947 a obrazovou prohlídku
objektu. Dlouho připravovaný program je pořádán k 70. výročí ob
novy a znovuotevření významného kostelního objektu. Přednáška
je realizována ve spolupráci historiků a archivářů Petra Tesaře a Pav
la Solnického.

19.00–20.30, 21.00–22.30

Švédská kaple

Za vlády synů Jiřího z Poděbrad, Viktorina a Jindřicha, na Opavsku
zemi postihl mor. Snad i černá smrt přitáhla myšlenky mladých vé
vodů ke kapli svatého Kříže stojící od počátku 15. století na ratiboř
ském předměstí. V ní za vlády Přemka Opavského vznikla obrazová
výzdoba zachycující patnáct znamení přicházejícího konce světa,
k níž Poděbradové připojili vlastní podobizny, dnes už bohužel
dosti poznamenané zubem času. Epidemické onemocnění, proti
němuž až do objevení antibiotik léčba prakticky neexistovala, zřej
mě opět aktualizovalo myšlenky o konci lidské existence, jimiž se
Přemek zaobíral během husitských válek. Komentovaná prohlídka
objektu tzv. Švédské kaple návštěvníky tentokráte provede nejen
dějinami objektu, ale dotkne se i otázky černé smrti ve středově
kých dějinách.

Slezská nemocnice v Opavě –
Muzeum ošetřovatelství
Olomoucká 470/86, Opava
18.00–23.00

Komentované prohlídky muzea pro skupinky zájemců. Exkur
ze do tajů ošetřovatelství v kontextu doby.

Bezplatnou autobusovou přepravu pro Vás zajistila
společnost TQM-holding s.r.o.
Odjezdy z Opavy jsou ze zastávky Komenského.
Jízdní řády speciálních autobusových linek:
Linka 1: Opava – Hrabyně, Národní památník II. světové války
a zpět
Číslo spoje
Opava, Komenského
Hrabyně
Číslo spoje
Hrabyně
Opava, Komenského

1
18.00
18.20
2
18.35
18.55

3
19.00
19.20
4
19.35
19.55

5
20.00
20.20
6
20.35
20.55

7
21.00
21.20
8
21.35
21.55

9
22.00
22.20
10
23.00
23.20

7
21.00
21.20
8
21.35
21.55

9
22.00
22.20
10
23.00
23.20

Linka 2: Opava – Nový Dvůr, Arboretum a zpět
Číslo spoje
Opava, Komenského
Nový Dvůr
Číslo spoje
Nový Dvůr
Opava, Komenského

1
18.00
18.20
2
18.35
18.55

3
19.00
19.20
4
19.35
19.55

5
20.00
20.20
6
20.35
20.55

Slezská nemocnice v Opavě –
Muzeum patologie

Olomoucká 470/86, Opava, pavilon „O“, 1. patro
18.00–23.00

Komentované prohlídky muzea, historické pracovny patolo

ga a pitevny. Pro malé návštěvníky tematická puzzle a mnoho dal
ších zajímavostí.
Festival muzejních nocí 2017 pořádá Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.
Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.
Změna programu vyhrazena.
www.szm.cz
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18–23 hod.

Slezské zemské muzeum –
Historická výstavní budova
Komenského 10, Opava
18.15–18.45

Zahájení Slezské muzejní noci a vystoupení dětského
dechového orchestru BOU-BAND / ZUŠ Václava Kálika

20.30–20.50

První část vystoupení „Akáda“ – vlajková show
22.00–22.20

Druhá část vystoupení „Akáda“ – ohňová show

V průběhu celého večera bude možnost opékání špekáčků na ohni
a zajištěno občerstvení. V případě nepříznivého počasí se vystoupe
ní interpretů a opékání špekáčků nekoná.

19.10–19.25

Divadelní představení skupiny Dramkrou s živým obrazem na moti
vy jednoho z obrazů Lucase van Valckenborcha.

Soubor lidových písní a tanců Hlubina, barokní tanec

Správní budova
18.15 a 21.15

21.10–21.25

Promítání filmu Deníček spojařky

Komentovaná prohlídka výstavy Věrni zůstaneme

19.40

21.30–22.10

Objekt památníku

Pro zájemce z řad veřejnosti budou připraveny komentované pro
hlídky jednotlivých částí výstavy. Návštěvníci si tak budou moci
vybrat mezi obrazárnou, sochařstvím nebo uměleckým řemeslem.

Beseda s režisérem filmu Deníček spojařky Oliverem
Malinou Morgensternem

V průběhu celého večera: výtvarné dílny pro děti i jejich rodiče

Slezské zemské muzeum –
Arboretum Nový Dvůr, Stěbořice
19.00–19.20

Vystoupení divadelního souboru „Sluníčko“ z Hlavnice,
pohádka „Sliby – Chyby“

18.00–18.15
Zahájení akce, vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity

18.00–23.00

Terasa Obecního domu

Rakouský polní lazaret, 19. století (ukázka vojenského ošetřovatel
ství, prohlídka historických palných zbraní)

18.00–23.00

18.00–23.00

Napínavý rytířský souboj před Historickou výstavní budovou v podání skutečných profesionálů svého řemesla – Rytířů svatého grálu.
V případě nepříznivého počasí se souboj uskuteční v hale HVB.

Nenechte si ujít jedinečnou možnost blíže poznat unikátní exponát
našeho muzea – preparát slona indického. Dozvíte se, jak takové
obrovské preparáty vznikají a k jakému účelu mohou sloužit. To vše
prostřednictvím dokumentu a zasvěceného komentáře preparáto
ra SZM Michala Jakubce.

Ostrožná 46, Opava

Prohlídka expozice památníku s možností vyplnění pracovního listu

Komentovaná přehlídka uniforem z období II. světové
války

Před památníkem: ukázka vojenského ležení a bojové techniky

Filmový dokument o preparaci slona indického
s průvodním slovem preparátora SZM Michala Jakubce

Opavská kulturní organizace – Obecní dům

Expozice

19.00, 20.00, 21.00, 22.00

22.30–23.00

Zajímavosti ze života knížecího rodu v 19. a 20. stol. bude přednášet
historik Kamil Rodan v 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30.

18.30, 19.30, 20.30, 21.30

22.10–22.25

Ukázka historického šermu

Stopy Lichtenštejnů v knihovním fondu Knihovny SZM

Foyer OD

19.00

Přijďte se podívat na jedinečnou ukázku barokního tance na hudbu
P. J. Vejvanovského (Vespertina) zcela netradičně ve slezských kro
jích.

Komentovaná prohlídka výstavy Jan II. kníže
z Lichtenštejna

18.00–23.00

Hrabyně 192

Přijďte se podívat na jedinečnou ukázku barokního tance na hudbu
P. J. Vejvanovského (Vespertina) zcela netradičně ve slezských kro
jích.

Soubor lidových písní a tanců Hlubina, barokní tanec

Tyršova 1, Opava

Slezské zemské muzeum –
Národní památník II. světové války

Živý obraz Valckenborch – Malá hostina

20.10–20.25

Slezské zemské muzeum –
Knihovna Slezského zemského muzea

Výstupy na vyhlídku

Slezské zemské muzeum –
Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, Opava
18.00–23.00

Tajemný dům otevírá své brány

Už jste si určitě tolikrát říkali, co tam v tom domě může být? To tam
pořád dokola každý den oprašují bustu Bezruče? Co se tam uvnitř
děje? Nyní je konec všem dohadům a představám! Památník Pet
ra Bezruče otevírá své brány a vtáhne Vás do svých prostor! Přijďte
a nechte se provést prohlídkovou trasou tajemného domu. O zába
vu a nadšení nebude nouze!
Prohlídky stálé expozice, výstavního sálu, studovny, knihovny a de
pozitáře začínají v 18.00 a dále každých 30 minut. Poslední komen
tovaná prohlídka od 22.30. Po celou dobu muzejní noci probíhají
výtvarné a písařské dílny pro děti a fotokoutek s Petrem Bezručem.

Kostýmovaní průvodci (postavy lékařů v prostoru stálé výstavy,
osobnost Arnošta Rychlého v prostoru krátkodobých výstav)

Galerie Obecního domu

Výstava Kovárna Milostovice / Tisíc dvě stě padesát stupňů Celsia

Opavská kulturní organizace – Dům umění
Pekařská 12, Opava
18.00–23.00

3. výstavní blok:

Radek Andrle / Femme Fatale, Milan Pitlach / Londýnský deník,
Antonín Procházka / Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Maturitní práce SŠPU

Opavská kulturní organizace –
Kostel sv. Václava
Pekařská 12, Opava
20.30 a 22.00

Svatyně snů

Audiovizuální taneční show, která Vás zavede do útrob kostela sv.
Václava, MOVE Dance Company / Katarína Rampáčková / Jakub Pí
šek

