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Tisková informace ze dne 22. srpna 2016 
 

Rozlučte se s prázdninami v areálech Slezského 

zemského muzea 
 

Ačkoli se prázdniny pomalu blíží ke konci, důvod ke smutku to rozhodně 

není. Zapomeňte na chvíli na starosti spojené s příchodem nového školního 

roku a užijte si víkend plný zábavy ve Slezském zemském muzeu. 

 

V Arboretu Nový Dvůr se během posledního srpnového víkendu dozvíte například to, jak žili 

indiáni, v čem bydleli nebo jaké používali zbraně. Atmosféra Divokého západu bude 

prostupovat všemi kouty botanického parku. Těšit se můžete na bohatý kulturní program pro 

malé i velké návštěvníky. V sobotu se bude parkem rozléhat hudba skupiny „Country 

Cavalerie“, neděli oživí vystoupení skupiny bubeníků „Boris“. Po oba dny budou mít děti 

možnost soutěžit v různých traperských disciplínách nebo si vytvořit drobné ozdoby. Během 

celého víkendu je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka na téma „Americké 

dřeviny“. Nebude chybět ani vystoupení dětské skupiny „Country Dance Montana“ s malou 

školou country tance či stánky s občerstvením.  

Akce s názvem Indiánské léto se uskuteční ve dnech 27.–28. srpna 2016 vždy  

od 10 do 18 hodin. Vstupné 35/55/120 Kč.  

 

Milovníci vojenské techniky a industriálních památek jsou v sobotu 27. srpna 2016 od 13 do 

17 hodin srdečně zváni do Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, kde se uskuteční další 

ročník Fajneho léta. Kromě prohlídek pevnostního areálu Alej si můžete vyzkoušet například 

jízdu na koních, poslechnout si vystoupení chlapecké cimbálové muziky „Kubalovci“ nebo 

zhlédnout ukázku policejní kynologie. Památku na tento den vám zvěčníme ve fotoateliéru 

s možností focení v dobových uniformách z období II. světové války a nejmenší děti si mohou 

nechat na obličej namalovat pěkný obrázek. Pro návštěvníky budou připraveny drobné 

upomínkové předměty a také stánky s občerstvením. Akce je pořádána ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem v rámci tzv. TECHNOTRASY. Vstup zdarma. 

 

Kontakt pro novináře: 

Mgr. Romana Cieslarová, tisková mluvčí, cieslarova@szm.cz, 733 376 234. 


