
www.szm.cz/smn
program
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Vážení návštěvníci,

oblíbená akce s názvem Slezská muzejní noc, při níž 
již popáté slezská muzea a další kulturní instituce otevřou své 
brány v netradiční večerní hodiny, se uskuteční v pátek 20. 6.!  
Akce nabídne zábavu i poučení o Slezsku – nejmenší části Čes-
ké republiky, avšak svébytném regionu s vlastní kulturní tradicí. 
Tento rok je zajímavý také tím, že si připomeneme význam 
muzejnictví, které má právě v tomto regionu nejstarší tradici.  
I letos se můžete těšit na speciální historický vlak, který během 
noci propojí několik měst, a pro ještě větší usnadnění návštěvy 
odlehlejších míst budou i letos z Opavy opětovně zabezpečo-
vat dopravu autobusy TQM - holding s.r.o. na dvou speciálních 
linkách. Věříme, že díky bohatému programu, který pro Vás 
všechny zúčastněné instituce přichystaly, si tento jedinečný 
večer spolu s námi užijete! Pro ulehčení naplánování Vaší ná-
vštěvy jsme pro Vás připravili tuto brožuru, ve které najdete 
přehledně seřazený program všech zúčastněných institucí. 

Těšíme se na Vás!
Hezkou muzejní noc Vám přejí organizátoři

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

Jízda je bezplatná, počet míst k sezení je 101 

Stanice Příjezd Odjezd
Krnov  17:50
Třemešná ve Slezsku 18:15 19:13
Krnov 19:41 20:25
Opava východ 21:15 

Opava východ  23:15
Krnov 23:55
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Slezské zemské muzeum, 
Historická výstavní budova  
Komenského 10, Opava
19.00 – 24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Expozice: Příroda Slezska
 Encyklopedie Slezska
 Dějiny Slezska

Výstavy: Země a její muzeum

Program v rámci SMN 2014:
19.00 hod. – slavnostní zahájení Slezské muzejní noci 2014 
V 19.30, 21.30, 22.30 a 23.30 hod.  
 – komentované prohlídky 

Knihovna Slezského zemského muzea
Tyršova 1, Opava
18.00 – 23.00 hod. 
Vstupné: zdarma

Program v rámci SMN 2014:
V 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 hod.  
 – komentované prohlídky 
V rámci SMN 2014 bude v knihovně připravena výstava 
starých tisků

www.szm.cz

http://www.szm.cz
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Slezské zemské muzeum,
Arboretum Nový Dvůr, Stěbořice 
18.00 – 24.00 hod.

Vstupné: zdarma

Skleníková expozice: Tropické a subtropické rostliny

Dendrologická expozice: Dřeviny pěti světadílů

Výstavy:  Cesta Severem aneb Krajina a příroda  
  Fennoskandie
 Historie Arboreta Nový Dvůr ve fotografiích

Program v rámci SMN 2014:
- nasvícení vybraných stromů a noční trasy parkem

 - opékání špekáčků
- občerstvení
- prohlídka skleníkové expozice

 
v
 
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00 hod.
- zpřístupnění výstav: Historie AND ve fotografii (výstavní 

pavilón) a Cesta Severem (výstavní síň)

Slezské zemské muzeum,
Národní památník II. světové války, Hrabyně 
18.00 – 24.00 hod.

Vstupné: zdarma

Expozice: Doba zmaru a naděje
Výstavy: Češi ve Velké válce
 Heliodor Píka – legionář a vojenský diplomat
 Historie Památníku II. světové války
 Historie Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Program v rámci SMN 2014:
19.00 hod. – Heliodor Píka – legionář a vojenský 
diplomat, hlavní objekt

19.45 hod. – komentovaná prohlídka expozice Doba zmaru  
a naděje, hlavní objekt

20.30 hod. – Historie Památníku II. světové války,  
správní budova

21.00 hod. – Heliodor Píka – legionář a vojenský 
diplomat, hlavní objekt

21.45 hod. – komentovaná prohlídka expozice Doba zmaru 
a naděje, hlavní objekt

22.30 hod. – Historie Památníku II. světové války,  
správní budova

23.00 hod. – Heliodor Píka – legionář a vojenský 
diplomat, hlavní objekt

 Po celou dobu muzejní noci bude otevřen symbolický 
hřbitov
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Slezské zemské muzeum, 
Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, Opava
19.00 – 24.00 hod.; vstupné: zdarma

Expozice: Život a dílo Petra Bezruče

Výstava: Příběh jednoho domu,  
 Historie Památníku Petra Bezruče

Program v rámci SMN 2014:
19.00 hod. – komentovaná prohlídka stálé expozice  
 a dočasné výstavy
20.30 hod. – čtení z knihy Povídky z Café Lustig Petra Bezruče
21.30 hod. – čtení z knihy Inkognito Oldřicha Šuleře
22.30 hod. – čtení z korespondence Petra Bezruče
23.30 hod. – čtení z knihy Jakub Oberva Vojtěcha Martínka

Tipy na léto:
1. 5. – 5. 10. 2014: Země a její muzeum,  

Historická výstavní budova
5. 7. – 27. 7. 2014: Unikáty zemských muzeí,  

Historická výstavní budova
15. 6. – 31. 8. 2014: Balkónové rostliny,  

Arboretum Nový Dvůr
28. 6. 2014: Darkovičky v rytmu swingu,  

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Fotografická soutěž „Slezsko přes objektiv“  
– info na www.szm.cz

Jízdní řády speciálních  
autobusových linek dopravu  
zajišuje společnost TQM-holding
Odjezdy z Opavy jsou ze zastávky Komenského
Přeprava návštěvníků je bezplatná

linka 1 – Opava – Památník II. světové války  
Hrabyně a zpět

Jízdní řád pro relaci Opava – Hrabyně, Památník II. světové války 

číslo spoje 1 3 5 7 9
Opava, Komenského 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 21:35 23:00
Opava, Komenského 18:55 19:55 20:55 21:55 23:20

linka 2 – Opava – Arboretum Nový Dvůr a zpět

Jízdní řád pro relaci Opava – Nový Dvůr, arboretum   

číslo spoje 1 3 5 7 9
Opava, Komenského 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 21:35 23:00
Opava, Komenského 18:55 19:55 20:55 21:55 23:20
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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 ob-
sahu české (a nejenom české) Wikipedie. Co se dozví návštěv-
ník Wikipedie o Slezsku? Co se dozví návštěvník Slezského 
zemského muzea o Wikipedii? Jaké fotografie slezských pamá-
tek byly oceněny v největší světové fotografické soutěži „Wiki 
miluje památky 2013“? Jak může obyčejný člověk přispět ke 
zlepšení největší encyklopedie na světě? Krátké přednášky, 
ukázky digitalizace dokumentů, ukázky editace Wikipedie.

Starý a Nový zámek ve Studénce – vítězná fotografie slezské kate-
gorie fotografické soutěže Wiki miluje památky 2013 (Autor: Kan-
kovaa [CC-BY-SA-3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons)
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Opavská kulturní organizace, p.o.
www.oko-opava.cz

Obecní dům v Opavě
Ostrožná 46, Opava
18.00 – 24.00 hod.; vstupné: zdarma

1. patro: Dějiny Opavy – Expozice Cesta města

2. patro: Galerie Obecního domu

Výstavy: Československé legie v Rusku 1914–1919  
 a Josef (Joža) David (1. patro). K 100. výročí  
 vypuknutí 1. sv. v. s „opavskou odbočkou“

 Song Mi Kim / Příběhy a legendy.  
 Výstava skleněných objektů korejské sochařky  
 (2. patro)

Program v rámci SMN 2014:

Ve 20.30 a 22.00 hod. – komentované prohlídky
Cesta města – komentovaná prohlídka expozice k ději-
nám Opavy s výkladem lektora. Dějiny Opavy snadno  
a rychle. Délka prohlídky: 40 min.

20.00 – 20.30 hod. – vystoupení Komorního pěveckého 
sboru Slezské univerzity v Opavě (foyer Obecního domu)

13
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Obecní dům
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Po celou noc:

Projekce filmu Obživlá Opava  
– Schösslerův salonek, 2. patro

Hry pro děti s využitím interaktivní tabule  
(expozice Cesta města, 1. patro) 

Hádej, kdo jsem? – využijte možnost setkat se s několika 
významnými osobnostmi z dějin města a spolu s nimi  
a za pomoci řady indicií rozluštíte připravené hádanky. 
Nelenošte a přijte procvičit mozkové závity, hádanky jsou 
připraveny pro malé i velké.  
(expozice Cesta města, 1. patro)
  

Dům umění
Pekařská 12, Opava
18.00 – 24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Výstava: Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 
 1962–72

19.00 hod. – komentovaná prohlídka 
20.00 hod. – animace pro veřejnost 
21.00 hod. – komentovaná prohlídka 
22.00 hod. – animace pro veřejnost

Švédská kaple
Ratibořská ulice, Opava-Kateřinky
18.00 – 24.00 hod.
Vstupné: zdarma

Program: Příběh gotických fresek
program v rámci SMN 2014 i s časy: 19.00, 21.00, 
22.30 hod.

Tipy na léto:

1/ nové výstavy v Galerii (2. patro) a Expozici (1. patro) 
Obecního domu

2/ večerní komentované prohlídky kostela sv. Václava  
a dominikánského kláštera (Dům umění v Opavě)

3/ Zmizelé město: Opava – speciální prohlídka Opavy 
s nevšedním výkladem Mgr. Petry Kaniové

4/ Po stopách opavských hradeb – speciální prohlídka 
„exteriérů Opavy“ s nevšedním výkladem Mgr. Petry 
Kaniové

5/ Příměstský tábor – pro děti – v nabídce dva turnusy 
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Dolní Vítkovice
www.dolnivitkovice.cz

Národní kulturní památka, Dolní Vítkovice  
+ Vysoká pec č.1
Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice
18.00 – 23.00 hod.
Vstupné: 150 Kč dospělí; 90 Kč zvýhodněné vstupné  

– děti 6–15 let, studenti, důchodci;  
390 Kč zvýhodněné rodinné vstupné (2+2)

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

Malý svět techniky U6, Dolní Vítkovice  
Ruská 2994/18, Ostrava-Vítkovice
18.00 – 23.00 hod.
Vstupné: 90 Kč dospělí; 50 Kč děti od 6 let do 15 let, studenti, 

důchodci; 30 Kč děti od 3 do 6 let;  
děti do 3 let zdarma; zvýhodněné rodinné vstupné  
pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let: 250 Kč;  
za každé další dítě platí ceník – viz výše

Expozice: Malý svět techniky U6

Tipy na léto: 
 Festival Colours of Ostrava v termínu 17. – 20. 7. 2014

Tomáš Polach

Matyáš Theuer
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Pod Landekem č. 64, Ostrava-Petřkovice  
18.00 – 22.00 hod. (poslední prohlídka začíná ve 21.00 hod.)

Expozice: Důlní expozice, expozice báňského záchranářství,  
 venkovní expozice – lapidárium těžkých důlních  
 strojů  

Vstupné: 150 Kč dospělí; 90 Kč zvýhodněné vstupné  
– děti 6–15 let, studenti, důchodci; venkovní expozice 
zdarma

LANDEK PARK  
– Hornické muzeum
www.landekpark.cz

Boris Renner

Pavel Syrový



20 21

slezská muzejní noc 2014

Muzeum Novojičínska, p.o.
www.muzeumnj.cz
    

Kostel sv. Josefa ve Fulneku
Kapucínská 288, Fulnek
19.00 – 22.00 hod.; vstupné: zdarma

Program v rámci SMN 2014: 
 19.00 hod. – vernisáž výstavy Centrální osa Pekingu 

Národní kulturní památka  
– Památník J. A. Komenského ve Fulneku 
Sborová 80, Fulnek
18.00 – 22. 00 hod. – prohlídka expozice s průvodcem  
Vstupné: snížené 20 Kč

Expozice: O životě a díle J. A. Komenského   

Program v rámci SMN 2014:
18.00 – 22.00 hod. – samostatná prohlídka výstavy  
a prohlídka stálé expozice s průvodcem

Tipy na léto:
Kostel sv. Josefa ve Fulneku
Výstava – Centrální osa Pekingu

Muzeum v Klimkovicích
Lidická 1, Klimkovice
18.00 – 22.00 hod.; vstupné: 10 Kč

Expozice: Přírodověda, historie, etnografie a pamětní síň  
 malířky Heleny Salichové

Program v rámci SMN 2014:
18.00 hod. –  koncert a divadelní představení souboru  
 Pamě Klimkovic
19.00 hod. –  setkání s Helenou Salichovou
20.00 hod. –  komentovaná prohlídka expozice věnovaná  
 historii a etnografii Klimkovic s průvodcem

http://www.muzeumnj.cz
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Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
www.muzeumbeskyd.com

Frýdecký zámek
Hluboká 66, Frýdek-Místek
18.00 – 23.00 hod.

Expozice: Zámecký okruh 
 Beskydy – příroda a lidé

Vstupné: dospělí, důchodci 10 Kč, děti do 18 let 5 Kč

Program v rámci SMN 2014: 
Svatojánská noc na zámku (Zámecký okruh)  
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00 hod.
Pověsti z Frýdku (Beskydy – příroda a lidé)  
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.45 hod.

Tipy na léto:
Výstavy:  Historické motocykly – Člověk a stroj  
 od 21. 6. do 24. 8. 2014
 Jako vejce vejci od 17. 4. do 18. 8. 2014
 Vzpomínky na 1. světovou válku  
 od 18. 9. do 6. 12. 2014
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Muzeum Oderska
www.muzeumoderska.cz 

Kostelní ulice čp. 7
14.00 – 23.30 hod.; vstupné: zdarma

Expozice: Proměny oderského děkanátu. Sakrální umění  
 a umělecké řemeslo farností oderského děkanátu  
 v 18.–20. století

Výstava: Obstwald. Cesta Hrabětickým lesem

Program v rámci SMN 2014: 
15.00 hod. – Ztracená a zapomenutá. Lesní řemesla  
 a jejich praktický rozměr (workshop pro děti)
18.00 hod. – Obstwald. Cesta Hrabětickým lesem  
 (komentovaná prohlídka výstavy)
20.00 hod. – Proměny oderského děkanátu  
 (komentovaná prohlídka stálé expozice)
22.00 hod. – Obstwald. Cesta Hrabětickým lesem  
 (komentovaná prohlídka výstavy)

Katovna
Okružní ulice čp. 83, Odry
14.00 – 23.30 hod.; vstupné: zdarma

Výstava: Ateliéry z jižní hranice Slezska (architektonické  
 studie studentů architektury FAST, VŠB Ostrava)

http://www.muzeumoderska.cz
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MIKS – Městské muzeum Krnov
www.muzeumkrnov.cz

Flemmichova vila
Hlubčická 20, Krnov
17.00 – 22.00 hod. 
Vstupné: 10 Kč

Expozice: Textilní tradice

Výstava: Výtvarná výpově dětí 2014  
 – ZUŠ s.r.o., Umění v textilu

Program v rámci SMN 2014:
Letní pou – představí období na počátku 20. stol. 
zábavnou formou. Akce bude probíhat v duchu 
společenské akce před sto lety – módní trendy,  
dobová hudba, divadelní vystoupení, kolotoč, střelnice, 
jízda na koních apod.
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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 

Výstava: Obrazy z mlýna

Program v rámci SMN 2014: 
Běžný provoz komentovaných prohlídek areálu vodního 
mlýna 09.00 – 20.00 hod. 
Prodej mlynářových a mlynářčiných specialit  
16.00 – 24.00 hod.
Hastrmanovo noční brekeke  
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 hod.; komentované prohlídky především pro děti 
spojené s hledáním hastrmana lucerničkou, s tancem víl  
a nočním pouštěním lodiček ve strouze

Tipy na léto:
6. 7. 2014 odpolední akce Fajne leto v rámci projektu 
Technotrasy, kterou spolupořádají MSK a ARR

www.vodnimlyn.cz
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SLEZSKÝ VENKOV, o.s.
www.slezskyvenkov.cz

MUZEUM SLEZSKÝ VENKOV HOLASOVICE
Holasovice dvůr
17.00 – 01.00 hod.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč

Expozice: Dobové bydlení a řemesla 1. pol. 20. století

Program v rámci SMN 2014:  
prohlídky každou celou hodinu  
– začátek v 17.00 a poslední prohlídka ve 24.00 hod.

Tipy na léto:
Svatováclavský jarmark 27. 9. 2014
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www.osoblazsko.com

Nádraží Třemešná ve Slezsku
17.00 – 23.00 hod.; vstupné: dobrovolné

Program v rámci SMN 2014:
17.00 – 20.00 hod. – Prohlídka výtopny v Třemešné 
s činnou parní lokomotivou – děti si mohou zapískat, 
přiložit do kotle a prohlídnout si prostory výtopny. Možnost 
zakoupení propagačních předmětů.
20.00 – 23.00 hod. – Parní lokomotiva a Pivní vagón 
budou vystaveny na nástupišti v Třemešné – děti si 
mohou zapískat na parní lokomotivě, rodiče naopak ocení 
návštěvu Pivního vagónu. Možnost ochutnání specialit jako 
např. voda z tendru nebo slanina z pece parní lokomotivy. 
Pro děti připraveny hry a omalovánky, občerstvení, prodej 
propagačních materiálů.

Tipy na léto:

PARNÍ VLAK KAŽDÝ LETNÍ VÍKEND
Od 21. června do 20. září každý víkend (v září pouze 
soboty) parní vlak na trase Třemešná–Osoblaha a zpět 
romantickou krajinou Osoblažského výběžku. Ve vlaku 
řazen Pivní vagón, vagón pro cyklisty a vagón s plošinou 

pro vozíčkáře. Odjezd z Třemešné vždy v 10.50 hod.  
Více informací a rezervace míst na www.osoblazsko.com

PARNÍM VLAKEM NA GASTROFESTIVAL
6. září vyjíždí speciální parní vlak na Gastrofestival do 
Osoblahy, po cestě budete moci ochutnat různé dobroty  
a v cíli vás čeká široká nabídka ochutnávek specialit 
z Osoblažska. Odjezd z Třemešné v 10.50 hod.  
Více informací a rezervace míst na www.osoblazsko.com

NA SVATOMARTINSKOU HUSU JEDINĚ PARNÍM VLAKEM
Svatomartinská husa v Bohušově je již tradiční záležitost 
a tento rok na ni parní vlak vyráží již po desáté! Ve vlaku 
vládne dobrá nálada především v Pivním vagóně a v cíli na 
vás čeká doslova hostina. Odjezd z Třemešné v 10.50 hod. 
Více informací a rezervace míst na www.osoblazsko.com

http://www.osoblazsko.com
http://www.osoblazsko.com
http://www.osoblazsko.com
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Železniční muzeum moravskoslezské, 
o.p.s.

www.zmms.cz

Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
Frýdlantská 499/5, Moravská Ostrava 
18.00 – 23.00 hod.
Vstupné: dospělí 40 Kč; děti, důchodci 20 Kč

Expozice: Severní dráha císaře Ferdinanda

Výstavy: Historie železnice na Báňské dráze
 Historie železničních vleček OKR

Program v rámci SMN 2014 i s časy:   
18.00 – 23.00 hod. – prohlídka expozice
komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy

Tipy na léto:
31. 5. 2014 Parním vlakem na Dětský den na Ostravici  
jízda zvláštního parního vlaku z ostravského hlavního  
nádraží do Ostravice
17. – 19. 6. 2014 veletrh Czech Raildays  
v železniční stanici Ostrava hlavní nádraží
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