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V sobotu 7. června 2014 se od 17 hodin do půlnoci v rámci celé Ostravy společně 
představí 34 státních, neziskových a soukromých organizací, které se zapojují do 
kulturního života města i Moravskoslezského kraje.

I v letošním roce se představí noví účastníci. Stará aréna připraví muzeum ost-
ravské nezávislé kultury 20. století. Železniční muzeum moravskoslezské seznámí 
s historií železniční dopravy v 19. a 20. století. PLATO – platforma (pro současné 
umění) Ostrava nabídne ochutnávku činnosti Galerie města Ostravy. 

Rezervační systém vám opět usnadní čekání ve frontách. Symbol : : REZERVACE

naleznete u aktivit, které je vhodné rezervovat dopředu. Všechny další potřebné 
informace jsou k dispozici na webových stránkách www.ostravskamuzejninoc.cz 
a Facebooku.

Nenechte si ujít výjimečný kulturní program zdarma, který pro vás organizace 
připravily, a vydejte se s námi na netradiční noční putování za dobrodružstvím 
a zábavou. Také letos budete mít k dispozici zvláštní autobusové linky, které vás 
mezi zúčastněnými institucemi přepraví zdarma.

Navažte s námi na tradici slavnostního zahájení, kterou jsme vloni společně  
založili, a přijďte nás znovu podpořit. Slavnostní zahájení se uskuteční před bu-
dovou Nové radnice na Prokešově náměstí v 17.30 hodin. Za přítomnosti před-
stavitelů města a organizujících institucí festival slavnostně zahájíme společným 
vypuštěním mýdlových bublin přesně v 18 hodin. Bublifuky zdarma si můžete 
vyzvednout již od 17.30.
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GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, 
příspěvková organizace

 17.00–23.45    Volná prohlídka výstav
Petr Pastrňák – Vítr vlní tichý les (7. 5. – 29. 6.) 
František Bílek – Poutník v bezčasí (7. 5. – 29. 6.)
Cake and Lemon Eaters– Viktor PIVOVAROV & Ged QUINN (23. 5. – 20. 7.)

 17.00–20.00    Výtvarné dílny
Tvořivé dílny pro kreativní duše všech věkových skupin. Pod vedením zkušené 
výtvarnice si vyzkoušíte různé techniky a své výrobky si odnesete na památku. 

 18.00–19.00    Interaktivní fotografování
Stínohry v maskách s fotkou na památku.

 18.00–19.30    Komedianti v galerii
Na chůdách, živá socha pierota, klaun a balonkiáda.

 19.00–20.00   Loutkové divadlo O rybáři a jeho ženě
Pohádka byla vytvořena na motivy známé ruské tradiční pohádky a pohádky 
Jana Wericha. Plošné loutky, pantomima a herec Radek Pokorný zavedou do 
pohádky děti i dospělé.

 20.15–20.45    Koncert Jan Lö (Ostravská drůbež) – akordeon

 21.00–21.30    Bubnování na djembe: skupina Soul

 21.40–22.00   FireDucks! Pantomimická ohňová show
Představení kombinuje artistické disciplíny s ohněm a pantomimou. Divadelní 
ohnivá show o zápasu dvou kačerů o srdce půvabné kachny. Nebezpečí, boj, 
chtíč, sex-appeal i humor!

Před začátkem každého programu bubnování na djembe – skupina Soul.

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava
info@gvuo.cz, www.gvuo.cz, tel. č. 596 112 566, 596 115 425

OSTRAVSKÉ MUZEUM,  
příspěvková organizace 

Ostravské muzeum, Masarykovo náměstí 1, Ostrava
muzeum@ostrmuz.cz, www.ostrmuz.cz, tel. č. 597 578 450

 17.00–23.00    Prohlídky stálých expozic
Uměleckohistorické sbírky, historie Ostravy, etnografie, archeologie, paleontolo-
gie a geologie, mineralogie, hornictví, příroda a krajina Ostravska.

 17.00–20.30    Kšiltovky, kloboučky a šátky v barvách sportu
Workshop pro děti i dospělé pod vedením Markéty Jarešové.

 18.15–19.30    Vycházka za dřevinami na Černou louku 
Program s omalovánkami a pracovními listy botaničky Zdenky Rozbrojové. Sraz 
v 18.15 hodin před Ostravským muzeem. Doporučujeme rodinám s dětmi!

 18.30–19.30    Léčivá síla kamenů
Přednáška s ukázkami minerálů geoložky Evy Mertové.

 19.00–20.30 / 21.00–22.00   Mamalör a příběhy staré Ostravy 
Hudebně literární pásmo ostravské kapely Mamalör (2005), jejíž hudba je 
inspirována klezmerskými melodiemi, písněmi potulných židovských hudebníků 
z východní Evropy a příběhy staré Ostravy. Hudebníci na svých vystoupeních 
představují klezmer nejen v instrumentální podobě, ale také, což je méně 
obvyklé, s vokální složkou. Vystoupí Tereza Cisovská (zpěv), Tereza Janečková 
(akordeon), Adéla Václavíková (flétna a zpěv), Jiří Macháček (kapelník, housle 
a zpěv) a Marek Cisovský (kytara).

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

 14.30-16.00    Komentovaná vycházka do přírodní památky Turkov
Projděte se Turkovem s tůněmi a starými rybničními hrázemi. Tichou oázou mezi 
Třebovicemi a Martinovem vás provede botanička Zdenka Rozbrojová. 
Sraz ve 14.30 na zastávce B. Nikodéma (tramvaj č. 4, BUS č. 39). Vzhledem k ome-
zené kapacitě (20 osob) je nutná rezervace předem! 

: : REZERVACE
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RADNICE MĚSTA OSTRAVY
Město Ostrava slavnostně zahájí celoměstskou muzejní noc za přítomnosti primátora města 
Petra Kajnara na Prokešově náměstí v 18 hodin. Do slavnostního okamžiku se mohou návštěv-
níci zapojit osobně vypuštěním mýdlových bublin. Pro bublifuky si mohou přijít už o půl šesté 
před budovu radnice. K Ostravské muzejní noci 2014 se město připojí tradičními prohlíd-
kami prostor radnice v netradičním čase, nočními vyhlídkami z radniční věže a zábavným 
doprovodným programem na Prokešově náměstí. Tématem letošního programu na náměstí 
je Ostrava v obrazech z dávných časů, na kterou vás pozve moderátor – postava z ostravské 
historie už v 17.30. Program na náměstí zakončí velká a pestrobarevná ohňová show.

 17.30–18.00    Bublifuky odstartují Ostravskou muzejní noc!

Zahájení celoměstského programu na Prokešově náměstí. Návštěvníci si mohou vyzved-
nout svůj bublifuk na Prokešově náměstí a přesně v 18 hodin zahájit s primátorem města 
Petrem Kajnarem Ostravskou muzejní noc 2014.

 17.30–21.00  	 Program pro děti se středisky volného času Ostrava 
na Prokešově náměstí. Tvůrčí podvečer pro děti, malování, kreslení, soutěže, výroba 
masek i ozdob a další zábavné činnosti s pedagogy středisek volného času Ostrava. Letos 
stylově na téma rytíři, princezny a historie.

 18.00–23.00    Historické obrazy Ostravy na Prokešově náměstí 

Návštěvníky přivítá moderátor v roli historické postavy, v průběhu večera uvidíte řadu 
vystoupení s dobovými a historizujícími postavami, tancem, hudbou, šermířským vystou-
pením, dobovou módní přehlídkou a s dalším zajímavým programem. To vše pod širým 
nebem v příjemné romantické atmosféře a se stylovým občerstvením.

 18.00–23.00    Prohlídky reprezentačních prostor budovy Radnice města Ostravy

Skupinové prohlídky prostor radnice s průvodcem včetně pracovny primátora, poslední 
vstup ve 23 hodin.

 18.30–23.00    Vyhlídky z věže radnice 

Večerní a noční vyhlídky z ochozu věže ve výšce 73 m do širokého okolí. K dispozici jsou 
návštěvníkům dva dalekohledy, poslední vyhlídka ve 23 hodin.

 21.30 a 22.30   Ohňová show

Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava  
www.ostrava.cz, www.ostravainfo.cz, tel. č. 596 281 111, 599 443 096

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKÁ OSTRAVA,  
příspěvková organizace

 16.00–00.00   Volný vstup do expozic

 16.00–18.00    Malování na obličej (Výstavní síň)
Zmalujeme vás dle přání. 

 16.00–20.00   Hrajeme si na umělce (Výstavní síň) 
Malování pro děti i rodiče pod vedením našeho animátorského týmu.

 18.00–20.00   Malovaný pohádkový karneval (Klub Parník)
Velká pohádková show pro děti s klaunem Hopsalínem a ilustrátorem dětských 
knih Adolfem Dudkem. (www.hopsalin.cz, www.adolfdudek.cz)

 20.30–21.30   Múúzohraní s opičákem Pipinem & One Voice Show (Klub Parník)
Ostravský zpěvák a improvizátor Patrik Kee v jedinečném vystoupení pro všech-
ny generace. (www.patrikkee.cz) 

 22.00–23.30   Fiddler on the Roof vs. Jesus Christ Superstar (Klub Parník) 
Zpěváci muzikálového oddělení Pop Academy za doprovodu kapely Green for 
Evergreen vám představí dva známé světové muzikály. (www.popacademy.cz)

Aktuální výstavy:

Markéta Othová – Letní byt
Markéta Othová, laureátka ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2002, se spolu-
podílela po roce 1990 na otvírání nových cest a včlenění fotografického média 
do kontextu současného umění. Její práce nespočívá jen v zaznamenání reality, 
ale hlavně v řazení fotografií do sérií, kde jedna fotografie ovlivňuje druhou. Na-
chází mezi nimi skryté souvislosti, komponuje komplexní fotografické instalace, 
přičemž se v mysli vnímatele rodí příběh. 

Výstavní síň Sokolská 26, Sokolská třída 26, Ostrava
www.ckv-ostrava.cz, sokolska26@ckv-ostrava.cz, tel. č. 596 138 937



5 6

 17.00  Výtvarná dílna pro děti 
i dospělé + worskhop (Sál)
Vede kostýmní výtvarnice  
Hana Rychecká.

 19.00  Aktorka na Prowincji 
(Koncert v kavárně)
Hudební recitál oblíbené polské  hereč-
ky Malgorzaty Pikus, Tomasz Pala – pia-
no, Bartołomiej Stuchlik – kontrabas. 

 20.30  Etudy
Divadelní představení studentů  
herectví Janáčkovy konzervatoře  
a gymnázia Ostrava pod vedením 
Renaty Klemensové. 

 21.30  15 dkg strachu v literatuře 
pro děti a dospělé (Kavárna)
Scénické čtení.  

 22.30  Kino Goethe 
(Zahrádka klubu)  
Letní kino Atlantik ve spolupráci 
s Goethe Institutem. V čase přestávek 
živá hudba v kavárně, speciální muzejní 
nabídka nápojů a laskomin.

Klub Atlantik, Československých legií 7, Ostrava
atlantik@ckv-ostrava.cz, www.klubatlantik.cz, tel. č. 599 527 110

 16.00–18.00    Open Minikino
Krátké filmy pro děti (16.00–17.00), krátké filmy pro dospělé (17.00–18.00).  
Po celou dobu promítání bude promítací kabina otevřena k nahlédnutí.

 19.00  Hořící keř (Kinosál)
Česko/Polsko 2013, 206 minut / režie: Agnieszka Holland 
Děj začíná Palachovým sebeupálením v lednu 1969 a líčením rozjitřené atmosfé-
ry v tehdejší společnosti. Události se zdramatizují po skandálním nařčení od po-
slance Viléma Nového, který Palachovo sebeobětování zlehčoval na stranickém 
mítinku v České Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni. Hlavní 
postavou vyprávění je skutečně existující advokátka Dagmar Burešová, která 
jménem Palachových příbuzných podala na Viléma Nového žalobu na ochranu 
osobnosti.
Charakterní právničku, jež přijala zastupování klientů ve zdánlivě beznadějném 
soudním procesu a trpělivě sháněla důkazy v jejich prospěch, ztvární Tatiana 
Pauhofová. JUDr. Dagmar Burešová za normalizace obhajovala pronásledo-
vané disidenty a po listopadu 1989 se stala ministryní spravedlnosti. V letech 
1990–1992 zastávala funkci předsedkyně České národní rady.  Film získal jede-
náct Českých lvů! 

 22.00  Kavárenský koncert při svíčkách a překvapení (Kavárna) 

Minikino Kavárna, Kostelní 3, Ostrava 
minikino@atlas.cz, www.minikino.cz, tel. č. 604 777 537

KLUB ATLANTIK MINIKINO KAVÁRNA
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 16.00–00.00   Historie a současnost hasičů v Ostravě a okolí

 � Výstava historické hasičské techniky

 � Projekce doprovodných filmových materiálů

 � Statická ukázka současné techniky HZS MSK

 � Soutěže pro děti v pumpování historickými hasičskými stříkačkami, stříkaní 
na terče džberovou stříkačkou, hasičské kuželky

 � Ukázka činnosti pracoviště příjmu tísňových volání obsluhovaného profe-
sionálním dispečerem

 17.00–19.00    Hudební vystoupení dívčího flétnového tria Fakulty umění 
Ostravské univerzity

 17.00–22.00    Hašení historickou technikou v dobových uniformách
Každou celou hodinu.

 17.00–22.00    Ukázky jízdy historického hasičského automobilu
Každou celou hodinu.

Všechny ukázky a soutěže budou komentovány, drobné upomínkové ceny pro 
dětské soutěže.

Hasičské muzeum města Ostravy, Zákrejsova 3/53, 702 00 Ostrava
muzeum@hzsmsk.cz, http://muzeum.hzsmsk.cz, tel. č. 596 136 841

 17.00–19.00    Martin Strakoš: Z Fifejd na Kamenec, aneb od sídliště k sídlišti 
Architektonická procházka se tentokrát zaměří na periferie a sídliště. Oba typy 
území a zástavby určují značnou část Ostravy, proto se jimi projdeme z Marián-
ských Hor až na pravý břeh Ostravice ve Slezské Ostravě. Poznáme jednotlivé 
fáze sídliště Fifejdy, navštívíme Minikrajinu sochaře Kurta Gebauera, zastaví-
me se u nového administrativního komplexu Orchard. Následně překonáme 
dopravní bariéry v podobě Místecké ulice a frýdlantské dráhy, kolem nichž se 
rozkládá typická periferie a ona příznačná „nemísta“, jejichž počet rychle přibý-
vá a stávají se příznačná pro současná lidská sídla. Na straně samotného centra 
Ostravy se zastavíme u bytového komplexu, který dokládá, jak by bývalo bylo 
přestavěno centrum Ostravy, kdyby… Následně projdeme kolem těžní věže 
Dolu Jindřich na sídliště Jindřiška a přes Komenského sady procházku ukončíme 
na začátku sídliště Kamenec ve Slezské Ostravě. 
Sraz na sídlišti Fifejdy I. na náměstí u hodinové věže obchodního a společen-
ského centra mezi ulicemi Jiřího Trnky a Generála Hrušky, Ostrava-Mariánské 
Hory.

 18.00–22.00   Volné prohlídky antikvariátu a galerií
V antikvariátu muzejní literární soutěž o zajímavé ceny.

 18.00–22.00   Speciální muzejní dětské ateliéry 
Pro děti a jejich rodiče s výtvarnicí Marcelou Lysáčkovou.

Antikvariát a klub Fiducia, Nádražní 30 (vchod z Mlýnské ulice), 702 00 Ostrava 
akce@antikfiducia.com, www.antikfiducia.com, tel. č. 596 117 312 

HASIČSKÉ MUZEUM MĚSTA OSTRAVY ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
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INDUSTRIAL GALLERY 

INDUSTRIAL Gallery sídlí v centru Ostravy v Zahradní ulici 10. Galerie prezentuje 
autory nové generace a absolventy vysokých škol s cílem rozvíjet jejich koncepty 
na začátku umělecké kariéry. Vedle děl nastupujících umělců se galerie zaměřuje 
na tvorbu již etablovaných umělců. Nabízí tedy průřez špičkového mezinárod-
ního umění od nejmladší generace přes střední až po nejstarší aktivně tvořící 
umělce. Prezentuje celou škálu médií vizuální kultury, volného a užitého umění 
s rozmanitým přístupem.

 17.00–00.00   Erik Šille v INDUSTRIAL Gallery
Během Ostravské muzejní noci vás zveme na výstavu jednoho z nejúspěšnějších 
slovenských umělců Erika Šilleho. Galerie ho po dvou letech oslovila k uspořádá-
ní výstavy jeho nejnovějších děl, která vytvořil na rezidenčním pobytu v Japon-
sku. Vliv japonské kultury a jeho oblíbeného komiksu zasazeného do středoev-
ropského kontextu daly podnět k nové vlně jeho tvorby. Šille bude prezentovat 
plošnou malbu ovlivněnou digitálními médii.

 17.00  Workshop komiksu 
Pro děti i dospělé.

V průběhu večera vystoupí také Dj´s.

Do pozdní noci návštěvníky pohostí Industrial Cafe, ve kterém mohou milovníci 
umění ochutnat slané i sladké dobroty, které si mohou odnést na toulky Ostrav-
skou muzejní nocí.

INDUSTRIAL Gallery, Zahradní 10, Moravská Ostrava
info@industrialgallery.cz, www.industrialgallery.cz, tel. č. 725 951 904

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE

Slezskoostravská galerie je kulturním zařízením městského obvodu Slezská 
Ostrava. Vznikla v roce 2008. Svoji činnost zahájila sérií výstav s architektonickou 
tematikou. Od roku 2009 byla koncepce galerie rozšířena o výstavy fotografické, 
zaměřené na scénografii nebo slavné osobnosti. Díky rozšíření programu si do 
galerie našly cestu také školní výpravy a návštěvníci se začali pravidelně vracet. 
Od roku 2010 hrálo hlavní roli ve výstavním plánu výtvarné umění. Od roku 2011 
dávala dramaturgie galerie přednost umělcům, kteří jsou svým životem, prací 
nebo pedagogickou činností svázaní s Ostravou. O rok později se uskutečni-
lo sedm velkých výstav. Byly mezi nimi i expozice souborné, které současně 
představily tvorbu dvaceti výtvarných umělců. V roce minulém se ve výstavním 
programu výrazněji prosadili také mladí nadějní výtvarníci.

 16.00–00.00   Jelena Jedličková – Výbor z díla
Volná prohlídka výstavy doprovázená reprodukovanou hudbou.

Slezskoostravská galerie, Těšínská 3, Slezská Ostrava
vvahalikova@slezska.cz, www.slezska.cz, tel. č. 725 716 900
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GALERIE MAGNA

 17.00–22.00    Výstava maleb a loutkových plastik Martina Kuriše
Autor je absolventem AVU (B. Dlouhý, F. Hodonský, A. Střížek). Věnuje se malbě, 
kdy ve své převážně figurální, výrazně narativní tvorbě vypráví silné lidské 
příběhy. Jako kulisu si často vybírá venkovskou krajinu ve svém okolí. Je také 
ilustrátorem a literárním autorem. V období let 2002–2010 vznikly autorské knihy 
Don Giovanni, Magda, Baryk a Navarana.
Kniha Navarana byla oceněna cenou Zlatá stuha 2010 za ilustrace pro děti 
a mládež. Jeho narativní výtvarná tvorba a pedagogická činnost ho dovedla až 
k dalšímu fenoménu – k loutkovému divadlu. Nejprve namaluje obraz, který ot-
vírá příběh. Potom přichází řada dalších obrazů. Cykly se mění většinou po roce. 
Na konci příběhu jsou obrazy přeházeny ve svém pořadí tak, aby složily mozaiku 
příběhu. Posléze k nim přidává text, který publikuje jako knihu, a na závěr celý 
příběh inscenuje do podoby loutkového divadla.

 17.00–22.00    Čtení rodičů s dětmi 
V rámci muzejní noci si mohou rodiče i děti také zapůjčit povídkové knížky  
Martina Kuriše a v prostorách galerie si mezi vystavenými obrazy a loutkami 
pročítat/předčítat… Následně mají (v případě jejich zájmu) možnost si knížky 
zakoupit za atraktivní snížené autorské ceny.

Galerie Magna, Bieblova 3, Ostrava
jiri.dobes@centrum.cz, www.magna.zde.cz, tel. č. 774 276 848

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL

 17.00–22.00    Ota Janeček – obraz 
Komentované prohlídky autorské výstavy obrazů, kreseb a grafiky výrazné osob-
nosti českého výtvarného umění.

 17.00–22.00    Květoslav Kubala – Mizející Ostrava – fotografie
Komentované prohlídky výstavou.

Výtvarné centrum Chagall, Repinova 16, Ostrava 
chagall@iol.cz, www.chagall.cz, tel. č. 596 112 019

COOLTOUR
 17.00  Up-cyklovací ekoworkshop s ateliérem Koira Kissa
Naučte se, jak využít materiály, které byste jinak vyhodili, k výrobě všemožných 
designových prvků do vaší domácnosti na workshopu s oblíbeným ateliérem 
Koira Kisa.

 18.00  Výstava Magisterských prací studentů Fakulty umění Ostravské 
univerzity – komentovaná prohlídka.

Multižánrové centrum Cooltour, Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, Ostrava
petr.k@cooltourova.cz, www.cooltourova.cz, tel. č. 734 850 973 
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 17.00–23.00    Divadlo vystavuje 
(V přízemí budovy umělecko-dekoračních dílen NDM) 
Umělecké sbírky mistrů klempířů, tesařů či malířů? Středověká brnění, vyřezávané 
truhlice, kopí, malby italských mistrů? Že tyto exponáty můžete dneska najít pouze 
v muzeu? V žádném případě! To všechno u nás v divadle máme, jen to tak trošku 
není pravé… Přijďte si prohlédnout největší falešnou „muzejní“ sbírku umění 
v Ostravě. Národní divadlo moravskoslezské otevře své depozitáře a představí 
umělecká díla, která vzešla z výroby dílen NDM. Budou na vás čekat také naši 
kurátoři a kustodi, kteří rádi zodpoví všechny zvídavé dotazy. V 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 komentované prohlídky výstavy.
Muzejní výstava z našich kulis pro vás bude připravena v „dekoračním tunelu“ 
v přízemí provozní budovy umělecko-dekoračních dílen Národního divadla mo-
ravskoslezského na Smetanově náměstí 3233/8b (za Divadlem Antonína Dvořáka). 

 22.00–00.01   Divadelní galerie v Divadle Antonína Dvořáka
Galerie současné malby – výstava Josefa Mladějovského.

 22.00–00.01   Divadelní galerie v Divadle Jiřího Myrona  
Galerie současné fotografie – Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. 
Dlouhodobá zápůjčka soch z Galerie výtvarného umění v Ostravě – Stanislav  
Kolíbal Objekt č. XIX (1992), Krištof Kintera Mé světlo je tvůj život – Šiva samuraj 
(2012) a Karel Malich Prostorová plastika (2012).
Edith a Marlene – doprovodná fotografická výstava ke stejnojmennému muzi-
kálu.

 22.00  Patrick Fridrichovský beseduje o životním osudu Edith Piaf 
(Foyer Divadla J. Myrona)
Možná přijde i Edith.

Národní divadlo moravskoslezské, Čs. legií 148/14, Ostrava
sekretariat@ndm.cz, www.ndm.cz, tel. č. 596 276 201

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ, 
příspěvková organizace města Ostrava

 17.00  Zahájení

 17.00–22.00    Komentované pro-
hlídky k historii mlýnů v Moravské 
Ostravě a Přívoze (Muzeum)
Historie mletí obilí, komentovaná 
prohlídka mezi kovovými mlýnky 
a šrotovníky, prohlídka nových expozic: 
mlýnky Moravia, mlýnky Leinbrock, 
Porkertovy kuchyňské strojky.

 17.00–23.00    Volná prohlídka výsta-
vy obrazů a obrázků Miki Peluňkové 
– malované srdcem. (Galerie Mlejn)

 23.00  Ukončení

MUZEUM A GALERIE 
MLEJN

Muzeum a galerie Mlejn, Nádražní 3136/138a, Ostrava
galeriemlejn@gmail.com, www.mlejn.com, tel. č. 596 136 033

: : REZERVACE
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Co je to ostravská nezávislá kultura? Kdy a jak vznikla? Existuje vůbec?
Jednorázová expozice má za cíl připomenout nejvýznamnější momenty nezá-
vislého umění v Ostravě. Připomene legendární divadelní soubory, již zaniklé 
galerie, legendární kluby a zásadní kapely. Stará aréna bude na jeden den opět 
divadlem hudby a Waterloo.

 15.30  Vernisáž výstavy Waterloo

 20.00  Benefiční koncert pro Divadlo Hudby

 23.59  Černobílá performace

Heslo zní: Černý pavouk v jámě je ten, který lyžuje.

STARÁ ARÉNA 
MUZEUM OSTRAVSKÉ NEZÁVISLÉ KULTURY 20. STOLETÍ

Stará Aréna, 28. října 23, Ostrava 
program@staraarena.cz, www.staraarena.cz, tel. č. 775 656 056

 17.00–00.00  Nejznámější světové 
i tuzemské stavby přímo v centru 
Ostravy!
Miniuni – Svět miniatur je především 
venkovní areál v centru města Ostrava, 
kde můžete zhlédnout 34 modelů 
významných světových i tuzemských 
staveb, jako je například Eiffelova věž, 
Staroměstská radnice, londýnský Big 
Ben, sedm starověkých divů světa, šik-
má věž v Pise a jiné. Areál křižují želez-
niční tratě s vláčky. Najdete zde i letiště 
a vodní plochu s parníkem. Modely jsou 
postaveny v měřítku 1:25.

Každoročně se v areálu koná spousta 
naučných a zábavných programů hlav-
ně pro děti i jejich rodiče, například Den 
plný her, Víkend na kole, Školní výlety 
nebo Drakiáda v Miniuni. 

MINIUNI – SVĚT MINIATUR

Miniuni se nachází vedle areálu Výstaviště Černá louka (za Divadlem  Antonína Dvořáka) 
miniuni.ovas@cerna-louka.cz, www.svetminiatur.cz, tel. č. 596 119 900
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Knihovna města Ostravy, 28. října 2, 702 00 Ostrava
kmo@kmo.cz, www.kmo.cz, tel. č. 599 522 611 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace
Noc fantazie aneb fantastická noc v knihovně!!!

 17.00–21.30    Cesta do království Fantázie 
(Jednotlivá oddělení ústředí KMO)
Objevte podmanivé kouzlo Imaginace, vydejte se s námi na pohádkovou stezku 
do země Fantázie. Pomozte jejím obyvatelům ze spárů všepohlcující nicoty 
a zapomnění. Cesta vás zavede do skrytých prostor tajuplného skladiště i na 
legendární londýnské nástupiště 9 a 3/4. Dokonce snad vysvobodíte prastarého 
knihovníka ze zakletí. Vašim úkolem však nebude nic menšího než zachránit 
celý svět knižní fantazie! Soutěže, hry, tanec, hudba, prostě fantastická zábava 
v knihovně pro celou rodinu, zvláště pak pro děti. Oddejme se tedy společně 
knižnímu snění, ostatně noc nás k tomu sama vybízí!

17.00–23.00    Fantasticky roztančená knihovna (Společenský sál KMO)
Taneční a hudební koktejl v podání našich i zahraničních interpretů. Naučíme 
vás tančit a nejen to! Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců 
Moravskoslezského kraje. 

 17.00–20.00    S fantazií kolem světa (Pasáž ústředí KMO)
Pasáž se změní na cestu napříč kulturami. Poznejte různé země a národy, jejich 
kulturu, zvyky, tradice. Ochutnejte jejich kuchyni! Ve spolupráci s Centrem na 
podporu integrace cizinců Moravskoslezského kraje.

 18.00 a 20.00  Stephen King – Temné tóny fantazie (Studovna ústředí KMO)
Beseda o životě a díle Stephena Kinga, krále hororu. Přednáší Bohdan Volejníček 
alias BoboKing, doplněno o ukázky z knih a filmů. 

 17.00–22.00    Tradičně i netradičně, každopádně fantasticky! 
(Jednotlivá oddělení ústředí KMO)
Samozřejmě nabízíme tradiční fantastické služby knihovny nejen v netradičním 
čase, ale i odění.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 9, Ostrava
msvk@svkos.cz, www.svkos.cz, tel. č. 596 118 881-2

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, 
příspěvková organizace
 17.30–23.30    Možná přijde i permoník…
Netradiční prohlídka skrytých prostor v podzemí knihovny, při níž se kromě knih, 
knihovníků a knihomolů setkáte možná i s knižními skřítky. Začátky prohlídek 
budou každých 30 minut, poslední ve 23 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě 
nutná rezervace místa.

 17.30–00.00   Cesta knihy
Ve studovně se zájemci dozví, jak vzniká kniha, uvidí různé (i netradiční) druhy 
papíru, vazeb a tisku. Kromě toho budou k vidění i různé zajímavosti z fondu 
knihovny, bude možno vyzkoušet si čtečky e-knih apod.

Po celou dobu akce bude možno se v knihovně registrovat, vyzvedávat si rezer-
vované publikace i vracet knihy. Na počkání také vyhledáme a půjčíme knihy ze 
skladu na Prokešově náměstí (pod pravým křídlem radnice).

: : REZERVACE
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JANÁČKOVA KONZERVATOŘ A GYMNÁZIUM V OSTRAVĚ 

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě byla založena v roce 1953; v loň-
ském roce oslavila 60 let od svého založení. Jedná se o vzdělávací zařízení, které 
se svou aktivní činností stalo vyhledávaným kulturním a uměleckým centrem 
města Ostravy. Je pořadatelem celé řady uměleckých projektů a aktivit. Svou 
činností pomáhá plnit sny mnoha talentovaným dětem.

 17.00–17.15    Populární a jazzové písně zpívá Pěvecký sbor JKGO (Foyer)

 17.00–19.00    Nahrávací studio (3. patro)
Pro návštěvníky bude otevřeno nahrávací studio, kde si mohou za asistence 
profesionálních zvukařů zkusit práci před mikrofonem.

 17.20–17.55    Kuba Kupčík a samba (Foyer)
Zkuste si zabubnovat sambu spolu s pedagogy a studenty bicího oddělení. 

 18.00–18.15    Roztančené foyer (Sál L. Janáčka)
Vystoupení studentů tanečního oddělení. V 18.30 a v 19.00 pokračujeme  
ukázkami klasického tance na baletním sále.

 18.20–18.35    Vystoupení akordeonového souboru (Foyer)

 18.40–19.00    Svět muzikálových melodií (Foyer)
Zpívají studenti pěveckého oddělení.

 19.05–19.25    Na pohodu hraje Saxofonové kvarteto JKGO (Foyer)

 19.30–21.15    N. V. Gogol – Ženitba (Sál L. Janáčka)
Otevřená generální zkouška 3. ročníku oboru hudebně dramatického umění.

 21.30–22.40   S. Mrożek – Striptýz (Sál L. Janáčka)
Představení studentů 4. a 5. ročníku oboru hudebně dramatického umění.

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 958/40, Ostrava
info@jko.cz, www.jko.cz, tel. č. 596 112 007

Janáčkova filharmonie Ostrava, 28. října 124, Ostrava
office@jfo.cz, www.jfo.cz, tel. č. 596 619 914, 597 489 495 

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA,  
příspěvková organizace
 17.00–19.00    Animační program 
(Nádvoří JFO a zkušebna orchestru, místnost 217)
Zábavná produkce určená nejenom pro rodiny s dětmi. Imaginární cesta kolem 
světa speciálně upraveným „kamionem“, hudební abeceda, spousta her a kvízů, 
veselá muzicírování, tombola, tvůrčí dílny pro malé i velké.

 17.00–19.00    Hudební kinokavárna (Koncertní sál, místnost 221)
Poutavá filmová smyčka minidokumentů, občerstvení zdarma.

 19.30–20.00   Hudební představení (Koncertní sál, místnost 221)
Netradiční interaktivní hudební představení pro všechny generace.

 20.30–22.30   Hudební kinokavárna (Koncertní sál, místnost 221)
Filmová projekce, občerstvení zdarma.

 17.00–23.00    Hudební stezka – individuální procházka historií 
i současností filharmonie
Expozice mapující život filharmonie aneb kapesní průvodce světem orchestru, 
prohlídka zákulisí a útrob varhan, dárek pro každého návštěvníka. 
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STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTRAVA, 
příspěvková organizace
Střední umělecká škola Ostrava je střední odbornou školou s výtvarným 
zaměřením. Vznikla v roce 1990 jako první výtvarně zaměřená střední škola na 
Ostravsku. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V rámci kmenového obo-
ru 82 Umění a užité umění nabízí škola možnost denního studia v jednom z pěti 
oborů vzdělání: užitá fotografie a média; užitá malba; grafický design; výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu; tvarování průmyslových výrobků – průmyslo-
vý design. 

 17.00–22.00    A zase ta SUŠ – Art Park podruhé
Žáci a učitelé školy připravili řadu interaktivních uměleckých aktivit pro všechny:

 � Kreslený portrét teď a hned

 � Keramikem snadno a rychle

 � Hledáme nového Dürera – grafický lis v akci

 � Designerem za pár minut

 � Fotoportrét  s originálním malovaným pozadím pro každého

To všechno umíme! Interaktivní prezentace vybraných oborů vzdělání.
Přesvědčte se, že umění je zábava!

Zahrada a přilehlé prostory Střední umělecké školy, Ostrava, Poděbradova 33
studijni@sus-ostrava.cz, www.sus-ostrava.cz, tel. č. 596 114 985

 17.00–19.00    Hudební vystoupení dívčího flétnového tria 
(Hasičské muzeum města Ostravy)

 17.00–22.00    Sáhněte si na hudbu (Fakulta umění, Sokolská třída 17)

Během Ostravské muzejní noci vám otevřeme budovu a na každého si 
uděláme čas:

 � Ukážeme vám celou školu

 � Navštívíte náš operní fundus

 � Představíme práci Orchestru a Operního studia Fakulty umění

 � Můžete si zahrát na různé hudební nástroje

 � Podíváte se, jak se u nás pracuje

 � Buďte odvážní, nechte se od nás učit 

FAKULTA UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Fakulta umění, Sokolská třída 17, Ostrava
www.osu.cz, tel. č. 597 092 900
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DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a. s.
DÍLNY MARTINOV 

1894–2014 120 LET MHD V OSTRAVĚ
Pro muzejní noc Dopravní podnik Ostrava tradičně zpřístupní místo deponace 
většiny historických tramvají, které se nacházejí v areálu Dílny Martinov. Při této 
příležitosti však budou vystaveny i další historické dopravní prostředky ze sbírky 
městského dopravce.

 16.00–23.00   Zpřístupnění depozitáře 
Pro návštěvníky muzejní noci bude od tramvajové zastávky Dílny DP Ostrava 
k místu, kde budou vystavena historická vozidla dopravního podniku (v areálu 
Dílny Martinov), jezdit nízkopodlažní tramvaj.

Pěší průchod areálem nebude možný.

Jízdy historických vozidel v roce 2014

5. 7., 26. 7., 16. 8. – Jízdy historickými trolejbusy na trase Ostrava – Most Pionýrů – ZOO 

13. 9. – 120 let MHD v Ostravě – Den otevřených dveří v areálu vozovny a garáží 
Poruba a Dílen Martinov s vyhlídkovými jízdami

20. 9. – „Den evropského dědictví“ – jízdy historickými trolejbusy na trase 
Ostrava – Michálkovice

4. 10. – „Den železnice“ – vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi 
centrem města

6. 12. – „Mikuláš“ – okružní jízdy historickými tramvajemi po Hrabůvce

Dopravní podnik Ostrava a. s., Martinovská 3293/40, Ostrava-Martinov
www.dpo.cz, tel. č. 597 401 140

ŽELEZNIČNÍ MUZEUM  
MORAVSKOSLEZSKÉ, o. p. s.
Železniční muzeum moravskoslezské, o. p. s. 
bylo založeno v červnu 2012. Muzeum 
seznamuje veřejnost s historií železniční 
dopravy v 19. a 20. století. První expozi-
ce je zaměřena především na přiblížení 
historie železnice na uhelných vlečkách 
Ostravska. Díky zájmu veřejnosti je 
výstava prodloužena do konce  
srpna 2014. 

 17.00–23.00    Volný vstup 
do výstavních prostor
Pro „noční“ návštěvníky bude přichystá-
no i malé překvapení! K dispozici budou  
některé funkční  předměty, které ještě 
před několika lety sloužily k předávání 
nočních návěstí na železnici.

Muzeum je umístěno v historickém 
objektu výpravní budovy železniční 
stanice Ostrava-střed. Muzeum má 
pro veřejnost zpřístupněny výstavní 
prostory v 1. patře budovy se vstupem 
z vestibulu nádraží. 

Železniční muzeum moravskoslezské, Frýdlantská 499/5, Moravská Ostrava 
zmms@zmms.cz, www.zmms.cz, tel. č. 723 289 060
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PLANETÁRIUM OSTRAVA

Planetárium Ostrava, VŠB – TUO, 17. listopadu 15, budova nové auly, Ostrava-Poruba 
planetarium@vsb.cz, http://planetarium.vsb.cz, tel. č. 596 994 950

Budova planetária je stále v rekonstrukci, nicméně i přesto rádi návštěvníkům 
nabídneme setkání s vesmírem a s krásami noční i denní oblohy!

 17.00–23.00    Nafukovací planetárium
Stejně jako loni zveme zájemce do našeho nafukovacího planetária, které bude 
letos umístěno v nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 
Začátky představení budou vždy v celou hodinu, první začne v 17 hodin, posled-
ní ve 23 hodin.

A co u nás můžete zažít?
Virtuální let vesmírem – návštěvu vesmírné stanice ISS, prohlídku planet Sluneč-
ní soustavy, průlet naší Galaxií a cestu téměř k hranicím dosud známého vesmíru. 
Nebo zhlédnout některý z našich pořadů vyrobených přímo pro projekci v pla-
netáriu – ta je zvláštní tím, že promítaný obraz vás zcela obklopí a všude, kam se 
podíváte, jej uvidíte!
Přijďte to vyzkoušet!

Vzhledem k relativně malé kapacitě nafukovacího planetária (20 osob) je však 
nutné rezervovat si vstupenku předem prostřednictvím rezervačního systému.

: : REZERVACE

PLATO – PLATFORMA (pro současné umění) OSTRAVA
Galerie města Ostravy
PLATO představuje tvorbu současných domácích a zahraničních umělců a pořá-
dá doprovodné programy rozdělené do tří dramaturgických linií: Hlava umělce, 
Odložená paleta a Silný/á v teorii.
PLATO nabízí komentované prohlídky na objednávku, vzdělávací programy pro 
školy a pedagogy. Pravidelně pořádá programy pro děti a jejich (pra)rodiče. Le-
tos uskuteční první ročník Kreative kempu, denního městského tábora pro děti.

 17.00–23.00  Prohlídky výstav v galerii a dvoraně Multifunkční auly Gong 

 18.00–23.00  Noční hlídač 
Tvořivé dílny pro celou rodinu. Být nočním hlídačem v galerii není jen tak! Občas 
na vás někdo promluví z obrazu, občas vás socha poklepe na rameno a váš stín 
v potemnělé galerii rozehraje prapodivnou podívanou… Přijďte si vyzkoušet, 
jaké to je! Zachytíte si dokonce váš stín a odnesete domů vlastního nočního 
hlídače Platona!

 22.00  Komentovaná (noční) 
prohlídka
Komentovaná prohlídka k výstavě 
Vladimíra Houdka Kanoucí šíře s kurá-
torem výstavy Markem Pokorným.

PLATO, Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovic, Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice
plato@plato-ostrava.cz, www.plato-ostrava.cz, tel. č. 702 206 099
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DOLNÍ VÍTKOVICE 

 18.00–00.00   Organizovaná prohlíd-
ka architektury NKP Dolní Vítkovice 
s průvodcem

Prohlídka evropsky unikátního indu-
striálního areálu, kde výrobu surového 
železa nahradilo netradiční vzdělávání, 
kultura, umění a zábava. 

Těšit se můžete také na komentovanou 
prohlídku vstupní haly architektonicky 
skvostné budovy Gongu, která se pyšní 
titulem Stavba roku ČR a patří mezi TOP 
10 staveb světa. 

Dolní Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice
nkp@vitkovice.cz, www.dolnivitkovice.cz, tel. č. 724 955 121

LANDEK PARK

 18.00–00.00   Landek Park s největší 
expozicí hornictví
Jedinečný Landek Park nabízí prohlíd-
ku největší světové expozice důlního 
záchranářství a nově vybudovaného 
lapidária těžké důlní techniky. Prohléd-
nout si můžete také venkovní expozice, 
které jsou rozmístěny v areálu. 
Poslední prohlídky začínají ve  
23 hodin.

Landek Park, Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice
landekpark@vitkovice.cz, www.landekpark.cz, tel. č. 602 532 414
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 19.30, 21.00, 22.30  Od páry k elektřině
Návštěva staré kotelny se stručným výkladem historie dolu a  ukázkou spuš-
tění parního stroje z roku 1893, který roztáčí dynamo z roku 1913. Vyrobená 
elektrická energie rozsvítí žárovku (z bezpečnostních důvodů vždy s průvodcem 
ve stanovené hodiny). Následuje přesun do řetízkové šatny, kterou rozezní tóny 
rockové skupiny Ostravar. Pro rodiče s dětmi máme místo koncertu připravený 
doprovodný program Černá, barva uhlí.

 19.30, 21.00, 22.30  Černá, barva uhlí
Výtvarně-technické dílny pro rodiče s dětmi. Program tematicky navazuje na 
autentické industriální prostředí a jeho atmosféru. Jako výtvarný prostředek vyu-
žívá pro industriální prostředí charakteristické prvky a materiály. Heslo programu 
(a malá nápověda pro rodiče) Tepláčky a tepláky jsou in!!! Program probíhá ve 
spolupráci Dolu Michal a Edukačního centra památkového ústavu v Ostravě. 
Délka trvání cca 60 minut. 
Počet účastníků je omezen počtem 20 dětí, rezervace nutná na e-mailu  
myska.jan@npu.cz nebo na tel. č. 724 664 010.

 19.30–23.00  Volný vstup do restaurace U Cingra a přilehlého nádvoří

Důl Michal, ČSA 413/95, Ostrava-Michálkovice
www.dul-michal.cz, tel. č. 724 664 010

DŮL MICHAL ALLIANCE FRANÇAISE OSTRAVA

 18.00–18.30    Prezentace Alliance française Ostrava
Alliance française Ostrava, nezisková organizace sídlící v centru Ostravy a věnují-
cí se šíření francouzského jazyka a frankofonní kultury v Moravskoslezském kraji, 
představí přístupnou formou své kulturní i pedagogické aktivity. 

 18.30–20.00   Základy francouzštiny
Alliance française vás zve na hodinu francouzštiny pro začátečníky. Spolu s naši-
mi lektory se naučíte základní fráze, díky kterým zvládnete základní kominukaci 
při vaší příští návštěvě Francie: poradíme, jak si objednat v restauraci, nakupovat 
nebo zeptat se na cestu kolemjdoucích.

 20.00–00.00   Putování po Francii 
Přednáška spojená se zábavnými aktivitami a ochutnávkou některé z francouz-
ských specialit.
Chcete poznat nejzajímavější místa Francie? Přijměte pozvání na malou „Tour 
de France“, během které si tuto zemi jistě zamilujete. Společné putování bude 
zpestřeno zábavnými aktivitami. Atmosféru česko-francouzského večera doplní 
ochutnávka některé z regionálních specialit. 

Alliance française Ostrava, Na Hradbách 12, Ostrava
ostrava@alliancefrancaise.cz, www.alliancefrancaise.cz, tel. č. 596 125 424
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NOVÁ AKROPOLIS, 
občanské sdružení
Nová Akropolis přispívá svou dlouholetou pravidelnou činností k rozvoji kul-
turního života v Ostravě. Pořádá kurzy srovnávací filozofie Východu a Západu, 
přednášky o starodávných kulturách a civilizacích, výtvarné dílny, akce pro děti 
z dětských domovů nebo pro postižené děti, akce pro seniory, kurzy rétoriky, 
cykly přednášek z psychologie apod.

 18.00–21.30    Malování archeologických reprodukcí
Motivy ze starověkého Egypta, cena je 20 Kč za 1 ks.

 22.00–23.00   Film Florencie – hvězda renesance
Seznámení s italskou renesancí a jejími představiteli (Leonardo da Vinci, Sandro 
Botticelli, Michelangelo, Lorenzo I. Medici aj.)

Na místě je stálá prodejní výstava archeologických reprodukcí, malé filozofické 
knihkupectví a obchůdek s výrobky z papírové krajky (záložky, přání, atd.), von-
nými tyčinkami, výrobky z onyxu a ekologickými čisticími prostředky.

Nová Akropolis, občanské sdružení, 28. října 8, Moravská Ostrava
ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz, tel. č. 596 134 980

TYFLOCENTRUM OSTRAVA, o. p. s.

 18.00–23.00   Život ve tmě 
V TyfloCentru Ostrava vám ukážeme 
Život ve tmě, aneb s jakými překážkami 
se musí nevidomí potýkat při přípra-
vě jídla, výběru oblečení či cestě do 
práce. Také vás seznámíme s Braillovým 
písmem a na Pichtově psacím stroji 
si v něm můžete vyťukat své jméno. 
Začátky prohlídek každou celou hodi-
nu. Poslední vstup ve 22 hodin. Nutná 
rezervace předem.

Letos vás přivítáme v nových prosto-
rách v centru města.

: : REZERVACE

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava
posta@tyflocentrum-ova.cz, www.tyflocentrum-ova.cz, tel. č. 596 783 073
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 12.00–18.00    Den otevřených dveří
Přijďte zjistit, co vše je třeba k tomu, aby se mluvené slovo moderátora, redakto-
ra či písnička dostaly až k vám, do rozhlasových přijímačů. 

Je pro vás připravena prohlídka rozhlasové techniky, vysílacích a nahrávacích 
studií. Seznámíte se s postupem výroby pořadů, prací moderátorů a redaktorů. 
Na úvod navštívíte velké hudební studio, ve kterém se obvykle pořádají koncerty 
v přímém přenosu nebo zde natáčí své nahrávky hudební tělesa a kapely. Tady 
si poslechnete cimbálovou muziku, zjistíte něco o historii rozhlasu a pak si vás 
vyzvednou jednotliví průvodci.

Následná trasa vás zavede k přenosovému vozu, kterým se zajišťují přímé přeno-
sy nebo záznamy z exteriéru. Podíváte se do režií, ve kterých se natáčí slovesná 
tvorba nebo upravují hudební snímky. Také si po trase prohlídnete výstavu roz-
hlasové techniky. No a pak už vás čeká studio, odkud se živě vysílá. Odvážnější 
z vás se mohou stát součástí živého vysílání. Přímo ze studia můžete poslat svým 
blízkým pozdravy nebo přání spolu s písničkou. 

 17.30–18.30    Koncert dechové hudby Jistebnická 13
Na závěr Dne otevřených dveří se v hudebním Studiu 1 koná koncert dechové 
hudby Jistebnická 13. Moderuje redaktor ČRo Ostrava Artur Kubica. Vstup volný.

V průběhu Dne otevřených dveří si můžete v prostorech Českého rozhlasu 
Ostrava prohlídnout unikátní mobilní výstavu „Kdo postavil Libušín?“ věnovanou 
k 130. výročí turistického spolku Pohorská jednota Radhošť. Součástí výstavy 
bude mobilní pokladnička sbírky Valašského muzea v přírodě z Rožnova pod 
Radhoštěm, do které můžete přispět na obnovu vyhořelé chaty Libušín na 
Pustevnách.

ČESKÝ ROZHLAS OSTRAVA

Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 2, Ostrava
www.ostrava.rozhlas.cz, info.ostrava@rozhlas.cz, tel. č. 596 203 111 

Snažíme se do Ostravy přinášet více možností multikulturního vyžití. Každý tý-
den pořádáme několik událostí navštěvovaných stovkami lidí z celého světa. Češi 
i cizinci zde mají možnost se seznámit, poznat navzájem své kultury a obohatit 
tak svůj život.

FILLUP – akce k nezaplacení, která je zdarma!
Ať už chcete potkat lidi z různých koutů světa, poznat jejich kulturu, ochutnat 
jejich tradiční jídlo a pití, nebo jen chcete slyšet cizí jazyky a procvičit si mluvený 
projev, FILLUP program vám to umožní zdarma. Téměř každou středu v Nové 
aule VŠB-TU Ostrava.

Co dále pořádáme?
Výlety, párty, benefiční a charitativní akce, exkurze, taneční, grilovačky a mnoho 
dalších náhodných událostí, během kterých můžete potkat lidi z různých míst na 
světě a poznat jejich kulturu. 

Proč?
Prostě proto, že poznávání nových kultur, jejich jazyka, zvyků i jídla, dělá lidi 
bohatší.

EXCHANGE STUDENT CLUB VŠB-TUO, o. s.

Exchange Student Club VŠB-TUO, o. s., Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba 
http://escvsb.cz, esc@vsb.cz, tel. č. 597 326 191

PARTNER AKCE



Linka C / Výstaviště – Most Pionýrů – Michálkovice
Výstaviště 16:45 17:05

ka
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ut 18:25 18:45
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ut 22:25 22:45

Most M.Sýkory 16:50 17:10 18:30 18:50 22:30 22:50
Husův sad 16:53 17:13 18:33 18:53 22:33 22:53
Konzervatoř 16:54 17:14 18:34 18:54 22:34 22:54
Most Pionýrů 16:58 17:18 18:38 18:58 22:38 22:58
Michálkovice | | | 19:07 22:47 23:07
Linka C / Michálkovice – Most Pionýrů – Výstaviště
Michálkovice | |
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ut | 19:08
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 m
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ut 22:48 23:08

Most Pionýrů 17:17 17:37 18:57 19:17 22:57 23:17
Konzervatoř 17:21 17:41 19:01 19:21 23:01 23:21
Husův sad 17:22 17:42 19:02 19:22 23:02 23:22
Most M.Sýkory 17:24 17:44 19:04 19:24 23:04 23:24
Výstaviště 17:29 17:49 19:09 19:29 23:09 23:29

Linka D / Výstaviště – Náměstí S. Čecha – Landek park
Výstaviště 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05

ka
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20
 m
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ut

23:05 23:25
Elektra 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 23:06 23:26
Stodolní 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 23:07 23:27
Důl Jindřich 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 23:09 23:29
Muglinovská 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 23:11 23:31
Náměstí S.Čecha 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 23:12 23:32
Landek park | | | 18:00 18:20 23:20 23:40
Linka D / Landek park – Náměstí S. Čecha – Výstaviště
Landek park | | | 18:05 18:25

ka
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 m
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ut

23:25 23:45
Náměstí S.Čecha 16:52 17:12 17:32 18:12 18:32 23:32 23:52
Muglinovská 16:54 17:14 17:34 18:14 18:34 23:34 23:54
Důl Jindřich 16:56 17:16 17:36 18:16 18:36 23:36 23:56
Stodolní 16:57 17:17 17:37 18:17 18:37 23:37 23:57
Elektra 16:58 17:18 17:38 18:18 18:38 23:38 23:58
Výstaviště 17:00 17:20 17:40 18:20 18:40 23:40 24:00

Linka A / Výstaviště – Rektorát VŠB
Výstaviště 16:45 17:05 17:25 17:45

ka
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20
 m
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ut 22:25 22:45

Krajský úřad 16:48 17:08 17:28 17:48 22:28 22:48
Dílny DP Ostrava (1) 17:01 17:21 17:41 18:01 22:41 23:01
Dílny DP Ostrava (2) 17:03 17:23 17:43 18:03 22:43 23:03
Dílny DP Ostrava (3) 17:05 17:25 17:45 18:05 22:45 23:05
Rektorát VŠB 17:11 17:31 17:51 18:11 22:51 23:11
Linka A / Rektorát VŠB – Výstaviště
Rektorát VŠB 16:55 17:15 17:35 17:55
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ut 22:35 22:55

Dílny DP Ostrava (1) 17:01 17:21 17:41 18:01 22:41 23:01
Dílny DP Ostrava (2) 17:03 17:23 17:43 18:03 22:43 23:03
Dílny DP Ostrava (3) 17:05 17:25 17:45 18:05 22:45 23:05
Krajský úřad 17:22 17:42 18:02 18:22 23:02 23:22
Výstaviště 17:24 17:44 18:04 18:24 23:04 23:24

Linka B / Výstaviště – Vysoké pece
Výstaviště 16:45 17:05 17:25 17:45
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ýc
h 
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 m

in
ut 23:25 23:45

Vítkovice vys.pece 16:52 17:12 17:32 17:52 23:32 23:52
Linka B / Vysoké pece – Výstaviště
Vítkovice vys. pece 16:52 17:12 17:32 17:52 23:32 23:52
Nádraží střed 16:54 17:14 17:34 17:54 23:34 23:54
Výstaviště 16:57 17:17 17:37 17:57 23:37 23:57

JÍZDNÍ ŘÁDY MUZEJNÍCH LINEK
V době konání „Ostravské muzejní noci“ vypraví Dopravní podnik Ostrava a.s. zvláštní 
bezplatné autobusové linky, které budou spojovat jednotlivé lokality se zúčastněnými 
institucemi. V provozu budou celkem čtyři autobusové linky, označené písmeny A, B, C, D 
se společnou výchozí zastávkou Výstaviště. Odjezdy ze zastávky Výstaviště jsou plánovány 
vždy v každou 5., 25. a 45. minutu. Na zastávce Výstaviště se vozy všech linek vzájemně 
sjedou a bude mezi nimi zabezpečen přípoj, aby si cestující mohli přestoupit navštívit tak 
všechny zúčastněné kulturní instituce.

Doprava cestujících na těchto „muzejních“ linkách je bezplatná.

(1) zastávka pro autobusové linky 44 a 51 směr Martinov
(2) zastávka v areálu dílen, (3) nástupní zastávka pro autobusové linky 51 a 69
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KÓD SALOMON
Buďte součástí příBěhu!

Zapojte se do pátrání po tajemném talismanu barona 
Salomona Rothschilda. Pro někoho příležitost poznat 
s rodinou zajímavá místa Ostravy, pro jiného závod, 

pro dalšího test jak mu to myslí…

Mobilní herní aplikaci pro městkou hru najdete
na iTunes a Google Play.

Ideální je 
spojIt hru

s návštěvou 
některé

z těchto
akcí

Janáčkův máj
22. května – 11. června 2014

NODO / New Opera Days
25. – 28. června 2014
 
Colours of Ostrava
17. – 20. července 2014

Folklor bez hranic
11. – 15. srpna 2014

Dny NATO
20. – 21. září 2014

Svatováclavský hudební festival
1. – 28. září 2014

Francouzský podzim v Ostravě
říjen – listopad 2014



Rádio vašeho kraje

99.0 FM | 105.3 FM | 107.3 FM
ostrava.rozhlas.cz



Ostravská muzejní noc se koná pod záštitou hejtmana  
Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a primátora  

statutárního města Ostravy Petra Kajnara.

MediálNí PartNer: 

Festival muzejních nocí 2014 pořádá Asociace muzeí 
a galerií  České republiky s podporou Ministerstva 
kultury ČR. Další festivalové akce naleznete  
na www.muzejninoc.cz



Ostravská muzejní noc 2014
V roce 2014 vydalo ve spolupráci s partnery Ostravské muzeum 

Grafická úprava a sazba: Zuzana Sýkorská
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

a statutárního města Ostravy.

Ostravské muzeum, příspěvková organizace je zřizována  
a financována statutárním městem Ostrava


