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Vážení návštěvníci,

již počtvrté jsme pro Vás připravili akci s  názvem Slez-
ská muzejní noc, při níž slezská muzea a další kulturní insti-
tuce otevřou své brány v  netradiční večerní hodiny. Akce se 
uskuteční v pátek 24. 5. a probíhat bude od 18:00 do 24:00 h.!  
I letos se můžete těšit na speciální historický vlak, který během 
noci propojí několik měst, a pro ještě větší usnadnění návště-
vy odlehlejších míst budou i letos zdarma jezdit dvě speciál-
ní linky TQM autobusů. Věříme, že díky bohatému programu, 
který pro Vás všechny zúčastněné instituce přichystaly, si ten-
to jedinečný večer spolu s námi užijete! Pro ulehčení napláno-
vání Vaší návštěvy jsme pro Vás připravili tuto brožuru, ve kte-
ré najdete přehledně seřazený program všech zúčastněných 
institucí. 

Těšíme se na Vás!

Hezkou muzejní noc 
Vám přejí organizátoři

Jízdní řád historického vlaku k muzejní noci 
zajišťuje firma Olpas Moravia, s. r. o.
Motorový historický vůz M 131.1454 

Jízda je bezplatná, počet míst k sezení je 101. 

Stanice Příjezd Odjezd

Krnov 16:25

Opava vých. 17:15 17:50

Ostrava-Svinov 18:35 18:40

Frýdek-Místek 19:40

Frýdek-Místek 22:25

Ostrava-Svinov 23:10 23:15

Opava východ 23:50 0:10

Krnov 0:45



slezská muzejní noc 20134 5

Historická výstavní budova
Komenského 10, Opava
19:00–24:00 hod.; vstupné: zdarma

Expozice:
Příroda Slezska
Křídla myšlenek
Encyklopedie Slezska
Dějiny Slezska

Výstavy:
Jan Balabán – Jsem tady
Svět iluzí a klamů  

Program v rámci SMN 2013:
19:00 – slavnostní zahájení Slezské muzejní noci 2013 
V 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 a 23:00 hod. – komentované 
prohlídky expozic

Knihovna Slezského zemského muzea
Tyršova 1, Opava
18:00–23:00 hod.; vstupné: zdarma

Program v rámci SMN 2013:
Komentované prohlídky „Knihovna po rekonstrukci“ v 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 a 22:30 hod.

www.szm.cz
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Arboretum Nový Dvůr, Stěbořice
18:00–24:00 hod.; vstupné: zdarma

Skleníková expozice:
Tropické a subtropické rostliny

Dendrologická expozice:
Dřeviny pěti světadílů

Výstavy:
Preparátor – Putování světadíly s Vilémem Borůvkou
Nejvzácnější rostliny ČR
Rododendrony

Program v rámci SMN 2013:
V 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hod. – komentované prohlídky 
skleníkové expozice
Vatra s možností opečení špekáčků

Památník II. světové války, Hrabyně
18:00–24:00 hod.; vstupné: zdarma

Expozice:
Doba zmaru a naděje

Výstavy:
Muži a válka
Řop, řop, řopík

Program v rámci SMN 2013:
19:00, 21:00, 23:00 hod. – komentované prohlídky k výstavě 
Muži a válka
19:30, 20:30, 21:30, 22:30 hod. – komentovaná prohlídka 
památníku – Z historie památníku
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Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, Opava
18:00–24:00 hod.; vstupné: zdarma

Expozice:
Život a dílo Petra Bezruče

Program v rámci SMN 2013:
Noc Petra Bezruče – 18:00, 19:00, 21:00, 23:00 hod.  
– komentovaná prohlídka expozice Život a dílo Petra Bezruče, 
recitace Slezských písní
20:00, 22:00 hod. – videoprojekce záznamu divadelního 
představení „Bezruč?!“ (J. Balabán, I. Motýl, 2009)  
v nastudování Divadla Petra Bezruče

Jízdní řády speciálních autobusových linek  
zajišťuje společnost TQM.  
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 22:00

příjezd Hrabyně 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20

Odjezd Hrabyně 18:35 19:35 20:35 21:35 23:00

příjezd Opava, SZM 18:55 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 22:00

příjezd Arboretum  
Nový Dvůr

18:20 19:20 20:20 21:20 22:20

odjezd Arboretum  
Nový Dvůr

18:25 19:25 20:25 21:25 23:00

příjezd Opava, SZM 18:45 19:45 20:45 21:45 23:20

Tipy na léto:
- 24.–25. srpna – Indiánské léto v Arboretu Nový Dvůr
- 1.–30. června – Kouzlo živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr
- 8. června – Vzpomínková akce Darkovičky 2013  

k 68. výročí osvobození a 75. výročí květnové 
mobilizace v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

- 20. července a 24. srpna – Soboty s válečnými dokumenty 
v Památníku II. světové války Hrabyně
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Muzeum Beskyd  
Frýdek-Místek
www.muzeumbeskyd.com

Frýdecký zámek
Zámecké náměstí 1264, Frýdek-Místek
19:00–23:00 hod.; vstupné: zdarma

Expozice:
Zámecký okruh

Výstavy:
Jiří Sibinský – Fragmenty krajiny

Program v rámci SMN 2013: 
Každou čtvrthodinu taneční vystoupení 
Písničky hudebního souboru Stará škola
Prodej medoviny a cukrovinek na nádvoří zámku

Tipy na léto:
28. dubna – 15. září – výstava Léta létání
13. června – 1. září – výstava Krása ukrytá v kovu 

Mezinárodní festival Janáčkovy Hukvaldy 2013
Koncerty ve frýdeckém zámku:

Pátek 28. června v 19:00 – Kde žije nevyzpívaná krása
Sobota 6. července v 18:00 – Koncert pro čtyři ruce
Úterý 18. července v 18:00 – Profesoři a žáci dvou 
konzervatoří
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Dolní oblast Vítkovice
www.dolnivitkovice.cz

Multifunkční aula GONG, Dolní Vítkovice + Vysoká pec č. 1
Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice / Přístup do areálu:  
konec ulice Ruská pod ulicí Místeckou
18:00–23:00 hod.

vstupné: 150 Kč / dospělí
 90 Kč / děti (do 15 let) / studenti / senioři
390 Kč / zvýhodněné rodinné vstupné (2+2)

Expozice:
Prohlídka NKP s výstupem na Vysokou pec č.1

U6, Dolní Vítkovice  
Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice / Přístup do areálu:  
konec ulice Ruská pod ulicí Místeckou
18:00–23:00 hod.

vstupné: 250 Kč / zvýhodněné rodinné vstupné (2+2) 
 ostatní dle ceníku 
 90 Kč / dospělí

 50 Kč / děti (do 15 let) / studenti / důchodci / ZTP
 75 Kč / ostatní skupiny 10 a více osob 

 Vstup volný – děti do 6 let, doprovod škol a ZTP

Expozice:
Interaktivní expozice U6 – výstava techniky  
pro malé a velké
Jedinečná výstava ve stylu knih Julese Verna, která 
odhaluje tajemství technických vynálezů od parního 
stroje až po „superchytré“ stroje.

Tipy na léto:
18.–21. července – Festival Colours of Ostrava 
v oblasti Dolních Vítkovicic
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Muzeum Hlučínska
www.muzeum.hlucin.cz

Zámek Hlučín
Zámecká 286/4, Hlučín
18:00–23:00 hod.; vstupné: zdarma

Výstavy:
STOPA – aneb Vyřeš zločin! (unikátní interaktivní 
výstava věnovaná vědeckým metodám kriminalistiky)

VE ZNAMENÍ OHNĚ – prodejní výstava uměleckého 
kováře Tomáše Holíčka a fotografa Davida Komínka 
dokumentující řemeslo provoněné ohněmLANDEK PARK  

– Hornické muzeum  
v Ostravě-Petřkovicích
www.landekpark.cz
Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice
18:00–22:00 hod.

Expozice:
Expozice báňského záchranářství a fárání do dolu
vstupné: 150 Kč / dospělí
90 Kč / děti do 6 let / studenti / senioři
Poslední prohlídka začíná ve 21:00 hod.

Autor fotografie: Boris Renner
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Kostel sv. Jana Křtitele
Farní ulice, Hlučín
19:00–23:00; vstupné: zdarma

Program v rámci SMN 2013:
19:00 – společné zahájení  
Muzejní noci a Noci kostelů
19:15 – PŮST – doba obnovy (postní téma v umění  
– Canticum novum, pašijové hry v podání společenství 
mladých, meditace nad obrazy slavných malířů)

21:30 – VELIKONOCE – nový život (vystoupení 
scholy, komentovaná liturgická prohlídka se zpěvem 
Chrámového sboru sv. Cecílie)

Modlitba za město

Průběžný program (19:00–23:00 hodin):  

Křížová cesta (slideshow meditace)
Komentovaná prohlídka k historii a výzdobě kostela
Program pro děti na farní zahradě  
(mokrá varianta – zámek) 
Možnost rozhovoru s knězem
Panel o svátosti oltářní

Změna programu vyhrazena

Červený kostel
Opavská ulice, Hlučín (autobusové nádraží)
18:00–23:00 hod.; vstupné: zdarma

Výstava:
Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava pro celou 
rodinu z IQparku (rébusy, hlavolamy, optické klamy…)

Kostel sv. Markéty
Ostravská ulice, Hlučín
19:00–23:00 hod.; vstupné: zdarma

Výstava:
„Přinesli nám oni Písmo svaté…“  
(výstava věnovaná bližšímu seznámení s Biblí)
Změna programu vyhrazena
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Muzeum Novojičínska, p.o.
www.muzeum.novy.jicin.cz

Kostel sv. Josefa ve Fulneku
Kapucínská 280, Fulnek
19:00–22:00 hod.; vstupné: 150 Kč 

Program v rámci SMN 2013:
20:00 – Beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou  
– Fotograf na cestách – splněný sen

Památník J. A. Komenského
Sborová 80, Fulnek
17:00–22:00 hod.; vstupné: snížené 20 Kč

Expozice:
O životě a díle J. A. Komenského

Výstavy:
O životě a díle D. A. Jablonského  
– Národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. A. Komenského v Praze

Program v rámci SMN 2013:

17:00–18:00 hod. – Vernisáž výstavy  
O životě a díle D. A. Jablonského

18:00–22:00 hod. – Samostatná prohlídka výstavy  
a prohlídka stálé expozice s průvodcem
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Muzeum Klimkovice
Lidická 1, Klimkovice
19:00–22.00 hod.; vstupné: 10 Kč

Expozice:
Přírodověda, historie a etnografie společně 
s pamětní síní malířky Heleny Salichové

Program v rámci SMN 2013:
od 19:00 –  rozšířená prohlídka přírodovědné části 
expozice, doplněná o další vycpaniny ze sbírek  
Muzea Novojičínska, p.o. , komentovaná zoologem  
p. Michalem Jakubcem

od 20:30 – komentovaná prohlídka expozice 
věnovaná historii a etnografii Klimkovic společně 
s pamětní síní malířky Heleny Salichové

Tipy na léto:

14. června – 16. června – výstava Patchworku  
v kostele sv. Josefa ve Fulneku

25. června – 29. září – výstava O životě a díle  
D. A. Jablonského v Památníku J. A. Komenského  
ve Fulneku
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Muzeum Oderska 
www.odry.cz/muzeum
Kostelní 7, Odry
Od 18:00–23:00 hod.; vstupné: zdarma

Expozice:
Proměny oderského děkanátu (sakrální umění  
a umělecké řemeslo ve farnostech oderského  
děkanátu v 18.–20. století) 

Výstavy:
Silesia picta (Veduty slezských měst a staré mapy 
Slezska)

Program v rámci SMN 2013:
Komentované prohlídky expozice  
v 18:00, 20:00 a 22:00 hod.

Tipy na léto:
30. července – 21. prosince – Výstava Nikdo mimo nás 
(Cechovní kultura a řemeslná výroba v Odrách mezi 
středověkem a modernou)
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Opavská kulturní organizace, p.o.
www.oko-opava.cz

Dům umění
Pekařská 12, Opava
18:00–24:00 hod.; vstupné: zdarma

Výstavy:
Jindřich Štreit a Pavel Forman / Společné příběhy
Generace Národního divadla
Diplomové a klauzurní práce ITF a SU
Maturanti SŠPU

Program v rámci SMN 2013:
18:30 – koncert sboru Insalata Silesiana 
19:00 – komentovaná prohlídka výstavy  
Generace Národního divadla
20:00 – animace pro veřejnost
21:00 – komentovaná prohlídka výstavy  
Jindřich Štreit a Pavel Forman
22:00 – animace pro veřejnost

Kromě výstav bude přístupný i kostel sv. Václava 
s intimní atmosférou svíček a hudby.
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Obecní dům v Opavě
Ostrožná 46, Opava
18:00–24:00; vstupné: zdarma

Expozice:
Dějiny Opavy – Expozice Cesta města  
Galerie Obecního domu

Výstavy:
Vincenc Prasek, seznamte se!

Výstava Galerie: 
Martin Froulík / LESNÍ PYCH PÍCHÁ BYCHA

Program v rámci SMN 2013:
20:30 – koncert sboru Insalata Silesiana / foyer

Během celé noci:  projekce filmu Oživlá Opava a hry pro 
děti s využitím interaktivní tabule
Hádej, kdo jsem? – využijte možnost setkat se s řadou 
významných osobností z dějin města, spolu s nimi a za 
pomoci řady indicií rozluštíte připravené hádanky.  

V časech 19:00, 21:00 a 22:30
Model Opavy: město v roce 1800
Jak unikátní model města vznikal a z jakých zdrojů 
odborníci při rekonstrukci staré Opavy vycházeli?  
Na tyto a další otázky odpoví samotní autoři modelu 
Mgr. Petra Kaniová a archeolog Mgr. František Kolář  
při virtuální prohlídce města. 
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Švédská kaple
Ratibořská ulice, Opava
18:00–24:00 hod.; vstupné: zdarma

Komentovaná prohlídka interiéru:
Příběh gotických fresek

Program v rámci SMN 2013:
18:00, 20:30, 21:30, 23:00 – „Příběh gotických fresek“  
– prohlídka interiéru 

Tipy na léto:
Červenec–srpen – Léto s městskou expozicí  
(Zájemci o historii Opavy si přijdou na své. Celé léto  
pro Vás máme připraveny večerní komentované 
prohlídky historických objektů a pro děti zážitkový 
příměstský tábor ve dvou turnusech.)
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MIKS – Městské muzeum Krnov
www.muzeumkrnov.cz

Flemmichova vila
Hlubčická 20, Krnov
17:00–22:00 hod.; vstupné: 20 Kč

Program v rámci SMN 2013:

Program bude tematicky zaměřen na opavské 
Přemyslovce a dobu středověku

Vystoupení studentů dramatického oboru  
ZUŠ Krnov

Vystoupení Severských pánů

19:00 – koncert hudební skupiny Calata na zahradě 
Flemmichovy vily
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Vodní mlýn Wesselsky
www.vodnimlyn.cz

Loučky 152, Odry

9:00–24:00 hod.
vstupné:  děti do 5 let – zdarma
 děti od 5 do 10 let – 20 Kč
 ostatní – 40 Kč

Expozice:
Expozice mlýnské technologie
Dřívější život na mlýně

Výstavy:
Obrazy z mlýna

Program v rámci SMN 2013:

09:00–20:00 hod. – běžný provoz komentovaných 
prohlídek areálu vodního mlýna

16:00–24:00 hod. – prodej mlynářových  
a mlynářčiných specialit

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 hod. 
– Hastrmanovo noční brekeke

Komentované prohlídky především pro děti, spojené  
s hledáním hastrmana lucerničkou, s tancem víl  
a nočním pouštěním lodiček ve strouze. 

Tipy na léto:
3. srpna – akce Fajne leto v rámci projektu Technotrasy, 
kterou spolupořádají Moravskoslezský kraj a Agentura 
pro regionální rozvoj
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Wikimedia  
Česká republika
www.wikimedia.cz

Historická výstavní budova
Komenského 12, Opava

19:00–24.00 hod.; vstupné: zdarma

Wikipedie je nejnavštěvovanější internetová 
encyklopedie. Sdružení Wikimedia Česká republika se 
snaží o zkvalitnění obsahu české (a nejenom české) 
Wikipedie. Co se dozví návštěvník Wikipedie o Slezsku? 
Co se dozví návštěvník Slezského zemského muzea 
o Wikipedii? Jaké fotografie slezských památek byly 
oceněny v největší světové fotografické soutěži „Wiki 
miluje památky 2012“? Jak může obyčejný člověk 
přispět ke zlepšení největší encyklopedie na světě? 
Krátké přednášky, ukázky digitalizace dokumentů, 
ukázky editace Wikipedie.

Kostel svatého Josefa, Žulová, Autor: Scifi 63 (CC-BY-SA-3.0)  
– vítězná fotografie slezské památky v soutěži Wiki miluje památky 2012

t
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