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Vážení návštěvníci,

již potřetí jsme pro Vás připravili akci s názvem Slez-

ská muzejní noc, při níž slezská muzea a další kulturní insti-

tuce  otevírají své brány v netradiční hodiny. Rovněž pro Vás 

vypravujeme historický vlak, který propojí během noci něko-

lik měst, a pro usnadnění návštěvy odlehlejších míst budou 

i letos zdarma jezdit tři speciální linky autobusů. Věříme, že si 

tento jedinečný večer s námi užijete díky bohatému progra-

mu, který všechny zúčastněné organizace přichystaly konkrét-

ně pro tuto příležitost! Brožurka, kterou držíte v ruce, Vám má 

napomoci ke snadnějšímu plánování Vaší návštěvy. Těšíme se 

na Vás!

Hezkou muzejní noc 

Vám přejí organizátoři
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Motorový historický vůz M 131.1454 
Jízda je bezplatná, ze zastávky Ostrava-střed se pěšky 
dostanete do Dolní oblasti Vítkovice.

                   příjezd     odjezd
Krnov   16:25
Opava-východ  17:20 18:35
Ostrava-Svinov 19:30 19:45
Ostrava-střed  20:00 

Ostrava střed   22:00
Ostrava-Svinov 22:15 22:30
Opava-východ 23:25 23:40
Krnov  00:20

Autobus z Opavy do Dolní oblasti Vítkovice a zpět (linka 3)
Odjezdy z Opavy jsou ze zastávky Komenského vedle 
Historické výstavní budovy, jízda je bezplatná.

odjezd Opava, SZM  18:00
příjezd Dolní oblast Vítkovice  19:00

odjezd Dolní oblast Vítkovice 21:00
příjezd Opava, SZM  22:00



Historická výstavní budova
Komenského 10, Opava

18.00–24.00 hod. / vstup volný

expozice: 

Příroda Slezska

Křídla myšlenek

Encyklopedie Slezska

Dějiny Slezska

výstavy: 

Pod křídly Genia – Proměny expozic v Historické 

výstavní budově 

Imrich Veber: Rodina 

Jindřich Štreit: Vítkovice

Model Dolní oblasti Vítkovice

17.30 – zahájení Slezské muzejní noci 2012 

 za účasti zástupců Dolní oblasti Vítkovice

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.00, 23.00 hod.
 – komentované prohlídky 

program pro děti v dětském muzeu

slezská muzejní noc 2012
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Arboretum Nový Dvůr, Stěbořice
18.00–24.00 hod. / vstup volný

skleníková expozice: 

Tropické a subtropické rostliny

venkovní expozice: 

Dřeviny pěti světadílů

výstavy: 

Nevítaní hosté

Národní parky Chile

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hod.
– komentované prohlídky skleníkové expozice 

vatra, opékání špekáčků

Památník II. světové války, Hrabyně
18.00–24.00 hod. / vstup volný

expozice: 

Doba zmaru a naděje

výstavy: 

Ženy a válka

Ženy bojující

Zdeněk Škarvada – Keep fl oating!

Hraničářský pluk 4

Jedna oprátka za druhou – František Skokan

Návrat lidických žen 

19.00, 21.00, 23.00 hod.
– komentované prohlídky výstavy Ženy a válka

20.00, 22.00 hod. 
– komentované prohlídky výstavy 
Zdeněk Škarvada – Keep fl oating!

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 hod.
– komentovaná prohlídka památníku – Z historie památníku

Válka ve vzpomínkách pamětníků – krátké dokumenty, které 
budou promítány po celou muzejní noc v sále
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Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, Opava

18.00–24.00 hod. / vstup volný

expozice: Život a dílo Petra Bezruče

výstava: Dvě století české kultury s Máchou

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hod. 
– komentované prohlídky expozice a výstavy

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 hod. 
– K. H. Mácha: Máj – dramatizace a recitace nejznámější básně 
české literatury studenty Jazykového gymnázia Pavla Tigrida 

Jízdní řády speciálních autobusových linek. Odjezdy z Opavy jsou 
ze zastávky Komenského (jízdy jsou bezplatné):

linka 1 Opava – Památník II. světové války Hrabyně a zpět
odjezd Opava, SZM 18.00 19.00 20.00 21.00

příjezd Hrabyně 18.20 19.20 20.20 21.20

odjezd Hrabyně 19.35 20.35 21.35 23.00
příjezd Opava, SZM 19.55 20.55 21.55 23.20

linka 2 Opava – Arboretum Nový Dvůr a zpět
odjezd Opava, SZM 18.00 19.00 20.00 21.00
příjezd Nový Dvůr 18.20 19.20 20.20 21.20

odjezd Nový Dvůr 19.25 20.25 21.25 23.00
příjezd Opava, SZM 19.45 20.45 21.45 23.20

Bezplatnou dopravu k Památníku II. světové války, do Arboreta Nový Dvůr 
a do Dolní oblasti Vítkovice pro vás zajistila společnost TQM.

Tipy na léto:
25. – 26. srpna – Indiánské léto v Arboretu Nový Dvůr
1. – 31. července – Kouzlo živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr
7. července – Sraz historických vozidel z České a Polské 
               republiky v Hlučíně-Darkovičkách
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Dolní oblast VÍTKOVICE 

a LANDEK PARK
www.dolnioblastvitkovice.cz    

NKP Důl Hlubina, koksovna 
a vysoké pece Vítkovických železáren
Vítkovická 3109/13, Moravská Ostrava (vila Hlubina)

10.00–22.00 hod. (začátek poslední prohlídky ve 20.30 hod.), 
začátky prohlídek v každou celou hodinu

vstupné: 150,- Kč / dospělí; 90,- Kč / děti / studenti / důchodci 

Prohlídka Národní kulturní památky Důl Hlubina, 

koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren

Komentovaná prohlídka s průvodcem od dolu Hlubina ke 

koksovně a Vysoké peci č.1 + zdarma vyjížď ka na Vysokou 

pec č.1 (začátek poslední prohlídky ve 20.30 hod.).
                       
Tipy na léto:

Bonus k velkému prohlídkovému okruhu – zdarma prohlídka 

Vysoké pece č.1 (nejstarší zpřístupněná vysoká pec v celé 
Evropě) s vyhlídkou ve výšce 60 m.

Od začátku prázdnin se v LANDEK PARKU můžete svézt pravou 

důlní mašinkou.

VI. energetickou ústřednu v Dolní oblasti VÍTKOVICE otevíráme 
po prázdninách. Plíce hutě se promění v nové interaktivní 
muzeum.
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Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Frýdecký zámek
Zámecké náměstí 1264, Frýdek-Místek

19.00–23.00 hod. / vstup volný

expozice:  

Zámecký okruh

prohlídka ve 20 min. intervalech, max. 30 osob s průvodkyní

každých 20 minut magické číslo kouzelníka v prostorách 
expozice

vystoupení hudebního souboru Stará škola na nádvoří zámku

prodej medoviny a cukrovinek

Tipy na léto:  

 Zvířata a jejich děti – výstava do 16. září 2012

 Trienále smaltu – Eva Kučerová – výstava do 2. září 2012

Mezinárodní festival Janáčkovy Hukvaldy 2012 

koncerty ve frýdeckém zámku:

sobota 30. června v 18.00  Carl Petersson – klavírní recitál

pátek 6. července v 18.00  Juliette Granier – klavírní skvosty

neděle 8. července v 17.00  Musica Bohemica 

neděle 15. července v 19.00  Krumlovští pištci
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Muzeum Hlučínska
www.muzeum.hlucin.cz 

Zámek Hlučín
Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín

18.00–23.00 hod. / vstup volný

výstavy:  

Výtvarné práce žáků ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín
(60. výročí školy)

18.00 Tanec mezi obrazy 

(prezentace výtvarného a tanečního oboru žáků ZUŠ) 

Kostel sv. Jana Křtitele
Farní ul., Hlučín

19.00–23.00 hod. / vstup volný

19.00  Zahájení

19.10  Advent – Umíme čekat? 

(tematicky zaměřený nábožensko-kulturní program)

21.15  Vánoce – Čas obdarování 
(tematicky zaměřený nábožensko-kulturní program)

23.00 Modlitba za město
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Průběžný program (19.00–23.00 hod.): 

Venezuela (slideshow fotografi í misionářky Jarky Chorovské)
Komentovaná prohlídka

Program pro děti na farní zahradě (mokrá varianta – zámek)
Rozhovor s knězem v kapli andělů

Panel o svátosti biřmování a kněžství v souvislosti s primicí 
(kněží rodáci)

Obětní svíce (čajovky) s modlitebními úmysly

Červený kostel
Opavská ul., Hlučín (autobusové nádraží)

20.00–21.00 hod. / vstup volný

20.00  Obrazy v hudbě a poezii 
      prezentace hudebního a literárně-dramatického 
 oboru žáků ZUŠ

Kostel sv. Markéty
Ostravská ul., Hlučín

19.00–23.00 hod. / vstup volný

výstavy: Poslední věci člověka 

                 (výstava o pohřebnictví)

Tip na léto:

13. července – 20. listopadu Panovníci českých zemí 
(interaktivní výstava)

slezská muzejní noc 2012
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Památník J. A. Komenského 
Sborová 80, 742 45 Fulnek

17.00–22.00 hod. / vstupné: snížené 20,- Kč

expozice: O životě a díle J. A. Komenského

výstavy: Komenský s úsměvem

17.00–18.30 hod. – Vernisáž výstavy plakátů 
        Komenský s úsměvem

18.30–22.00 hod. – Samostatná prohlídka výstavy a prohlídka  
        stálé expozice s průvodcem

Muzeum v Klimkovicích
Lidická 1, 742 83 Klimkovice

19.00– 22.00 hod. / vstupné: snížené 10,- Kč

stálá expozice: 

Přírodověda, historie a etnografi e společně 

s pamětní síní malířky Heleny Salichové

Od 19.00 hodin komentovaná prohlídka expozice s historikem 
Muzea Novojičíska, p.o., PhDr. Jiřím Jurokem, CSc.

Tipy na léto:

Kostel sv. Josefa:

Od 15. června do 17. června – výstava Patchwork

Od 22. června do 16. září – výstava Porcelán, keramika 

a sklo ze sbírek Muzea Novojičínska 

Památník J. A. Komenského:

Od 1. června do 30. září 2012 – výstava Komenský s úsměvem

Muzeum Novojičínska, p.o.
www.muzeum.novy-jicin.cz

kostel sv. Josefa ve Fulneku
Kapucínská 280, 742 45 Fulnek

19.00–22.00 hod. / vstupné: snížené 20,- Kč

stálá expozice: Historie Kapucínského kláštera ve Fulneku

výstavy: Sochy Olbrama Zoubka

19.00 – Komentovaná prohlídka výstavy soch s akademickým 
sochařem Olbramem Zoubkem
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Muzeum Oderska
www.odry.cz/muzeum 

Muzeum Oderska
Kostelní č. p. 7, 742 35 Odry

14.00–23.00 hod. / vstup volný

stálá expozice: 

Proměny oderského děkanátu v 18.–20. století

výstavy: 

Zapomenutí hrdinové 

Němečtí antifašisté v českých zemích

Příběhy oderské archeologie (1. archeologický workshop pro 
děti ve 14.00 hodin, 2. přednáška pro širší veřejnost v 18.00 hod.)

Komentované prohlídky stálé expozice ve 20.00 a 22.00 hod. 
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Muzeum Těšínska
příspěvková organizace

www.muzeumct.cz

Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné
Masarykovo nám. 10, Karviná-Fryštát, 733 01

19.00–24.00 hod. / vstup volný

stálá expozice: 

Střípky z dějin Karviné

výstavy: 

Cyklistika na Těšínsku

Doprovodný program ke stálé expozici Střípky z dějin Karviné

19.00–20.30 hod. Hledání fryštátského pokladu 
– zábavná soutěž pro děti a mládež

21.00–22.00 hod. Nejkrásnější pověsti z regionu 
– vyprávění na dobrou noc

22.30–24.00 hod. Komentované prohlídky expozice

Tipy na léto:  

1. června – Den dětí, vstup zdarma pro děti do všech poboček 
Muzea Těšínska kromě Archeoparku

16. června – Doprovodný program se skupinou historického 
šermu Tizon, Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře – celodenní 
program, který návštěvníkům přiblíží život v raně středověkém 
hradišti

25. srpna – Za Slovany s baterkou – noční kostýmovaná 
prohlídka hradiště s programem
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Opavská kulturní organizace
www.oko-opava.cz

Dům umění v Opavě
Pekařská 12, 74601 Opava

18.00–24.00 hod. / vstup volný

výstavy: 
Na hranách kubismu

Jan Vytiska / Ten krásnej den kdy skončil svět, 
kterej si nenáviděla

Lenka Klodová a  Barbora Trnková / Instalace 

Jaroslav Kocián / Fotografi e 

Pod kamennou klenbou 

/sakrální architektura Francie a Anglie

18.00  Komentovaná prohlídka 

19.00  Performance 

20.00  Projekce fi lmů

21.00  Koncert

22.00  Performance pouze pro dospělé
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Obecní dům v Opavě
Ostrožná 46, 746 01 Opava

18.00–24.00 hod. / vstup volný

stálá expozice: 
Dějiny Opavy – Cesta města, galerie 

výstavy: 
Předměty vyprávějí...

/archeologické poklady Slezanky a Pivovaru/

celonoční projekce fi lmu Obživlá Opava 

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 hod. 
komentovaná prohlídka výstavy Předměty vyprávějí 
s workshopem

Švédská kaple
Ratibořská ul., 747 05 Opava-Kateřinky 

18.00–24.00 hod. / vstup volný

18.00, 20.30, 21.30, 23.00 hod.  
„Příběh gotických fresek“– prohlídka interiéru

Tipy na léto:

expozice:  Předměty vyprávějí...

/archeologické poklady Slezanky a Pivovaru/ 
– výstava – květen až srpen

galerie: Robert Palůch: sochy – červenec a srpen 

Dům umění: Jiří Šigut: Přírodní a industriální stopy
– červenec a srpen 

denně od 10.00 do 18.00 hod.
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Slezské zemské dráhy, o.p.s.
www.osoblazsko.com

Depo Třemešná
Železniční stanice Třemešná ve Slezsku

16.00–24.00 hod. / vstupné dobrovolné

Prohlídka objektu, včetně ukázky dvou parních lokomotiv, 
v pivním voze je zajištěno občerstvení.

Areál fi rmy OLPAS MORAVIA, s.r.o.
Vrchlického 844/22, Krnov

16.00–24.00 hod. / vstupné dobrovolné

Prohlídka lokomotiv řady 702, 710 a 720, včetně 
rozpracovaných historických vozidel pro rakouské železnice 
a salónního vozu Františka Josefa 1.

slezská muzejní noc 2012
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Vodní mlýn Wesselsky
www.vodnimlyn.cz

Vodní mlýn Wesselsky
Loučky 152, 742 35 Odry

14.00–23.00 hod. / vstupné: 30 Kč

stálá expozice: 

Expozice mlýnské technologie

Dřívější život na mlýně

výstavy: 

Obrazy z mlýna

14.00–20.00 hod. Komentovaná prohlídka areálu vodního 

mlýna. Prodej domácího pečiva, domácí slivovice a jiných 
pálenek. 

20.00–23.00 hod. Hastrmanovo noční brekeke, komentovaná 
prohlídka areálu vodního mlýna spojená s hledáním hastrmana. 
Prodej domácího pečiva, domácí slivovice a jiných pálenek. 

Tipy na léto:

1. září – akce v rámci projektu Stezka technických atraktivit, 
kterou spolupořádají MSK a ARR. 
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