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Artzóna / Galerie Obecního domu

Výstava The Burning Man Collection by 
Marek Musil (3. 5. – 24. 6. 2018)

Taneční zóna / v parku u Obecního domu

„Vůně orientu“, návštěva iluzionisty Františka Bardo-
na, škola tance, orientálně taneční kabaret Shejk trio / ori-
entální tance 18.30, 19.30, ohňová show 21.00.

Opavská kulturní organizace  
– Dům umění
Pekařská 12, Opava

20.30 – 23.00 / kostel sv. Václava

Architektura zvuku − Experimentální 
zvukové představení v kostele sv. Václava
Kostel sv. Václava se stane jakousi laboratoří experimentál-
ní zvukové tvorby. Prostor kostela bude provázet ambient-
ními místy až noissová atmosférická improvizace vznikající 
přímo na tomto ojedinělém místě. Spektrum této zvukové 
performance bude přecházet od melodických struktur až po 
kakofonické šumy a  ruchy. Tato zvuková kompozice bude 
svou architekturou zrcadlit nejrůznější momenty a  osudy 
z historie této zajímavé stavby.

Opavská kulturní organizace  
− Švédská kaple
Opava-Kateřinky

18.00 – 22.00 

Samoobslužný program pro děti
Příběh fresek, focení s maketou rytíře, puzzle, omalovánky.

18.30 a 20.00 

Přednáška Mgr. Ivany Malouškové na téma 
Osobnosti Kateřinek (30 minut)

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 vál-
ky a zpět

Číslo spoje 1 3 5 7 9
Opava, SZM 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 21.30 23.00
Opava, SZM 18.55 19.55 20.55 21.50 23.20

Linka 2: Opava – Nový Dvůr, Arboretum a zpět

Číslo spoje 1 3 5 7 9
Opava, SZM 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 21.30 23.00
Opava, SZM 18.55 19.55 20.55 21.50 23.20
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Slezské zemské muzeum / Opavská kulturní organizace  
/ Muzeum patologie / Muzeum ošetřovatelství  

/ Vodní mlýn Wesselsky

8. června 2018
Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií  

České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR. 

Slezská nemocnice v Opavě  
− Muzeum patologie
Olomoucká 470/86, Opava; pavilon „O“,  
1. patro

18.00 – 23.00

Komentované prohlídky muzea, historické 
pracovny patologa a pitevny. Ukázky práce
v laboratoři patologie. 
Pro malé návštěvníky tematická puzzle a mnoho dalších za-
jímavostí včetně turistické známky.

Slezská nemocnice v Opavě  
− Muzeum ošetřovatelství
Olomoucká 470/86, Opava; pavilon „W“

18.00 – 23.00

Komentované prohlídky unikátní sbírky 
dokladující vývoj ošetřovatelství napříč 
medicínskými obory v kontextu dějin.

Vodní mlýn Wesselsky
Loučky 151, Odry

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 a 23.30 

Hastrmanovo noční brekeke
Komentované prohlídky mlýna především pro děti v dopro-
vodu dospělých, spojené s hledáním hastrmana lucerničkou, 
s raráškem a tancem víl. 

21.00

Ohňový tanec
V průběhu celého večera: noční pouštění lodiček ve 
strouze, soutěže pro větší i menší děti za drobnou odměnu, 
prodej mlynářových a mlynářčiných specialit.
Vstupné: děti do 3 let zdarma, děti 3−10 let 30 Kč, ostatní 
50 Kč.



Slezské zemské muzeum –  
Historická výstavní budova
Komenského 10, Opava

18.00 – 18.40

Zahájení Slezské muzejní noci a vystoupení  
klavíristy Dominika Fajkuse 
Originální vystoupení opavského rodáka, klavíristy a sklada-
tele.

19.20 – 19.50

Hudební vystoupení členů orchestru 
Slezského divadla v Opavě
Klasické i moderní skladby ve virtuózním podání členů Slez-
ského divadla v Opavě.

20.50 – 21.20

Hudební vystoupení členů orchestru 
Slezského divadla v Opavě
Klasické i moderní skladby ve virtuózním podání členů Slez-
ského divadla v Opavě.

21.30 – 22.00

Komentovaná prohlídka výstavy  
„Móda osmiček: Trendy let 1918−1988“  
s autorkou výstavy Mgr. Martinou Polomíkovou.

21.50 – 22.00

Barokní ohňostroj před Historickou výstavní  
budovou
Netradiční ukázka ohňostroje z  dob baroka se uskuteční 
před Historickou výstavní budovou u kašny, která byla sou-
částí zahrad opavského zámku.

22.15 – 23.00

Přednáška Mgr. Ondřeje Koláře  
„Slezsko v první republice“ 
Přednáška přiblíží život obyvatel českého Slezska mezi dvě-
ma světovými válkami. Pozornost bude věnována politickým, 
národnostním a hospodářským poměrům, ale také nově se 
rozvíjejícím formám trávení volného času (turistika, sport, 
kino, hudba atd.). Posluchači se seznámí také s některými 
významnými postavami českého, německého i polského kul-
turního života pohraničního regionu v éře první republiky, 

jako byli např. ekonom Karel Engliš, sochař Engelbert Kaps, 
kněz a etnograf Józef Londzin a další.

V  průběhu celého večera: v  Dětském muzeu vás 
čeká kromě zábavy a her také malé noční tvoření ve formě 
Lapače snů pro sladký spánek.

Eurocentrum Ostrava: informační stánek o evrop-
ských fondech se zábavnými kvízy pro děti i dospělé.

 
Slezské zemské muzeum –  

 Národní památník II. světové války
 Hrabyně 192

Prostor před památníkem

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 

Komentovaná přehlídka vojáků v dobových  
uniformách z let 1918−1938
Výstroj a  výzbroj vojáků vám představí historik Viktor 
Grossmann.

19.30 a 21.30 

Komentovaná prohlídka výstavy 
Československá armáda 1918−1938 (1945)

Objekt památníku

19.45, 20.45 a 21.45

Výstup na vyhlídku památníku

20.30

Komentovaná prohlídka symbolického 
hřbitova s malým pietním aktem 
a zapalováním svíček

V  průběhu celého večera: vystoupení cimbálové 
kapely Tolar, k  vidění budou uniformy rakousko-uherské 
monarchie a  rovněž jejich transformace do vznikající  
1. čs. republiky. Nebudou chybět ukázky výstroje a výzbroje 
československých legií, replika kanonu Krupp či automobil 
Praga RN.

Slezské zemské muzeum – 
Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, Opava

18.00 – 20.00

Fotokoutek před Památníkem Petra Bezruče
Focení návštěvníků v kostýmech a s vtipnými hláškami  
z kramářských písní.

18.00 – 21.00 

Výtvarné dílny pro děti
Pexesa, omalovánky, razítka, výroba modlitební knížky aj.

18.30 a 20.00

Komentovaná prohlídka s autorkami 
výstavy „Radůj se duše a buď veselá aneb 
Kramářské tisky z Památníku Petra Bezruče“
Výstava představuje fenomén kramářských tisků s hlubším 
zaměřením na náboženské tisky (modlitby, písně), ale i kníž-
ky lidového čtení a světské písně. 

21.00 

Divadelní představení souboru Loutkový svět 
„Kramářské písničky se Strašfuňákem vážně 
i nevážně“ 

V průběhu celého večera: možnost samostatné 
prohlídky expozice „Život a dílo Petra Bezruče“.

Slezské zemské muzeum – 
Arboretum Nový Dvůr  
Stěbořice

19.30

Vystoupení skupiny AKADU – vlajková show

21.30

Vystoupení skupiny AKADU – ohňová show

 
Knihovna Slezského zemského  

 muzea
Tyršova 1, Opava

Výstava významných publikací věnovaných 
československým prezidentům
Výstava je zaměřena převážně na čs. prezidenta Edvarda 
Beneše a na korespondenci jeho ženy Hany Benešové. Vý-
stavu slovem doprovodí historik Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. 

Opavská kulturní organizace  
– Obecní dům
Ostrožná 46, Opava

18.00 / foyer Sálu purkmistrů

Hudební zahájení Muzejní noci s Opavskou 
kulturní organizací 
„K tanci a poslechu“ hraje kapela Botanyk (Miki Kalus, Mar-
tin Hampel, Jakub Hajduch, Kateřina Ocisková).

Video zóna / Sál purkmistrů

Promítání filmu Na útěku (68 minut), start: 18.30, 
19.40, 20.50 a 22.00.

Zóna historie a poznání / expozice Cesta města 
Prohlídka stálé expozice, vybraná Opavská nej a  program  
„Seznamte se s osobnostmi, které proslavily  
Opavu“ (např. maršál Böhm-Ermolli, Joy Adamsonová, Da-
vid Weinstein a další).

Dětská zóna / expozice Cesta města

Tvůrčí koutek u interaktivní tabule, výroba vla-
ječky s tematickou nálepkou, puzzle, doplňovačky, hádanky 
pro chytré hlavičky.

Relaxační zóna / terasa Obecního domu

Pohoda, hudba, drinky.


