SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Historická výstavní budova a Müllerův dům
Komenského 10, Opava, tel.: +420 553 714 809
17.30–18.30 slavnostní sál Müllerova domu
Škola kouzel s Harry Potterem – výpravné představení
pro děti plné kouzel a soutěží s čarodějnickou
tématikou.
18.30–19.00 před Historickou výstavní budovou
Komentovaná prohlídka panelové výstavy
„Opavský zámek zbourán“ s autorem výstavy
Mgr. Michalem Valečkem.
19.15–20.15 hala Historické výstavní budovy
Hudební vystoupení opavské ženské kapely
3+1 Band ve složení Sylva Pekařová, Zuzana Kicková,
Lucie Deutsch (zpěvy), Veronika Frélichová (piano)
a Hana Kosterová (violoncello).
20.30–20.45 hala Historické výstavní budovy
Slavnostní odhalení nového exkluzivního exponátu
zoologické podsbírky za přítomnosti kurátora
Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D.
a preparátora Michala Jakubce.
21.30–21.40 park Müllerova domu
Závěrečný velkolepý ohňostroj.
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V průběhu celého večera
Laserová střelnice mezi Historickou výstavní
budovou a Müllerovým domem. Zkušebna KIKSTART
pod širým nebem v parku u Müllerova domu
– přijďte si vyzkoušet zahrát na nejrůznější
hudební nástroje.
Kavárna v Müllerově domě: pro děti budou
připraveny atraktivní hrací aktivity,
které prověří znalosti, dovednosti i hbitost.
Výstavy:
Koptské textilie ze sbírky Slezského zemského
muzea, Ostravsko a šoa: k 80. výročí konference
ve Wannsee, Civilizace a barbaři aneb antická
sbírka SZM ve světle doby laténské, římské
a stěhování národů ve Slezsku a na severovýchodní
Moravě, Muzeum ošetřovatelství – výstava
vybraných exponátů, Zapomenuté obrazy.

Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, Opava, tel.: +420 778 528 219
17.00–19.00 Zábavný fotokoutek s vtipnými
rekvizitami a okamžitým tiskem fotografií.
17.00–20.00 Malování na tvář, airbrush,
tvoření s balónky.
17.00–21.30 Výtvarné dílny pro děti
(malování na kameny, malování na malířských
stojanech, malování na sádrové odlitky).
19.30 Divadelní představení pro děti Strašfuňákova
výprava do pravěku (divadelní soubor Loutkový svět).
17.00–22.00 Zábavný kvíz o ceny.
17.00–21.00 Občerstvení u pojízdné kavárny Mental Café.
Výstava:
Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana.
Arboretum Nový Dvůr
Nový Dvůr 29, Stěbořice, tel.: +420 733 739 173
17.00–22.00 K tanci a poslechu hraje kapela
Country Kavalérie.
Opékání špekáčků a bohaté občerstvení.
18.00 Komentovaná prohlídka parku.
21.00 Ohňová show.
Výstavy:
Svět třetím okem, Historie Arboreta Nový Dvůr
na dobových fotografiích, Arboretum Nový Dvůr
(historie – příroda – sbírka) a preparáty Viléma Borůvky.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Budova radnice – Hláska, Horní náměstí 69, Opava
Komentované prohlídky
radniční věže Hláska
s průvodci v kostýmech.
Návštěvníci se dozví zajímavosti z historie
renesančního symbolu Opavy, navštíví expozici
„Opava / Troppau“ a na závěr se pokochají pohledem
z ochozu věže. Kapacita prohlídek: 25 osob.
Časy prohlídek: 18.00, 19.30, 21.00.

Vstup pouze na časové vstupenky,
které budou k dispozici od 25. 5.
v Turistickém informačním centru Opava.
OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Obecní dům
Ostrožná 46, Opava, tel.: +420 734 518 907
Terasa Obecního domu
17.00 Zahájení Muzejní noci s Opavskou
kulturní organizací.
17.10–18.30
Nadějný mladý muzikant z Ostravy René Matlášek.
18.30–22.00
Open terasa.
Galerie Eisler
17.00–22.00 Volně přístupná výstava Petry Švecové
a samoobslužné aktivity.
Prostor v blízkosti Obecního domu
17.00–22.00Volně přístupná výstava
Umění ve městě
– Sochařské city, průvodcovské listy
k vyzvednutí na recepci Obecního domu.
17.00–22.00
Volně přístupná procházka v aplikaci
TourStories s názvem Zapomenuté příběhy
židovské Opavy (start u Obecního domu),
pracovní listy k vyzvednutí na recepci
Obecního domu.
Expozice Cesta města
17.00–22.00
Volně přístupná stálá expozice Cesta města
a samoobslužné aktivity.
Sál purkmistrů
17.00–22.00
Open OKO (promítání, foto panely, aj.).

DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, Opava, tel.: +420 734 862 481
17.00–22.00
Volně přístupné výstavy Michal Škapa – STARMAN
(neonová instalace), Dialogy 2022 – Krajiny čekání,
Šimon Szabo – Connection, Zbyněk Janáček /
Mira Macík – Nonprints a samoobslužné aktivity.
18.00–22.00 Workshop „Grafická dílna”
s Matějem Doleželem (Test Print Platform).
21.00–22.00 Workshop „Kreslení světlem“
s Pavlem Pližingerem.
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ
– Muzeum patologie
Olomoucká 470/86, Opava – pavilon O,
tel.: +420 553 766 503
Komentované prohlídky muzea a historické
pracovny patologa, ukázka práce v laboratoři
patologie, prohlídka pitevny.
K dispozici budou turistické známky a nálepky.
KUPE (Kulturně-umělecký prostor)
Janská 7, Opava,
tel.: +420 555 501 415
Muzejní noc v KUPE nabídne známé i méně
známé popové songy okořeněné improvizací
v podání houslistky Dony Michelle (elektrické housle),
která vystoupí od 19.00 hod.
Mimo koncert se návštěvníci mohou těšit
na komentovanou prohlídku opavské vodárenské
věže, která proběhne od 18.30 hod.
Zároveň si mohou prohlédnout stálou expozici
Kurta Gebauera a současně probíhající výstavu
ze sportovního prostředí české olympijské
fotografky Báry Reichové.
V přízemí bude otevřená i kavárna,
která za příznivého počasí nabídne i prostory
na terase. Přijďte si užít nezapomenutelný večer
na místě, kde se dějí věci.

JÍZDNÍ ŘÁD
SPECIÁLNÍHO AUTOBUSU
Bezplatnou autobusovou dopravu
pro Vás zajistila společnost TQM - holding s.r.o.
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA
→ ARBORETUM NOVÝ DVŮR
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
ARBORETUM NOVÝ DVŮR
→ HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.00
Odjezdy z Opavy jsou ze zastávky
na ulici Komenského.
Z Nového Dvora odjíždíme z parkoviště
u vstupu do arboreta.
Festival muzejních nocí 2022 pořádá
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,
s podporou Ministerstva kultury ČR.
Další festivalové akce naleznete
na www.muzejninoc.cz.
Změna programu vyhrazena.

Vstup zdarma
www.szm.cz

