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Devátý ročník kulturního festivalu Ostravská 
muzejní noc se nezadržitelně blíží. V sobotu 
10. června otevře od 17 hodin 39 ostravských 
institucí, které se věnují kultuře nebo 
vzdělávání, své dveře veřejnosti do pozdních 
večerních hodin. Nebudou chybět výstavy, 
komentované prohlídky, přednášky, projekce, 
koncerty, workshopy, tvůrčí dílny nebo 
scénická vystoupení. Do svého zákulisí 
vás pustí muzea, galerie, knihovny, školy, 
technické památky, kavárny, kluby, radnice, 
cirkus i centra se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám a projděte si kulturní 
a vzdělávací zařízení v netradičních 
hodinách a s netradičním programem.  
I letos můžete využít autobusy čtyř 
muzejních linek zdarma. Těšíme se na vás, 
vaše děti, blízké, přátele, sousedy i známé. 
Program společného zahájení festivalu 
před budovou Nové radnice na Prokešově 
náměstí začne v 17.30 hodin. Vstupné je 
zdarma, ale pozor pouštíme jen návštěvníky 
s úsměvem na rtech a dobrou náladou!   

Všechno podstatné najdete na  
www.ostravskamuzejninoc.cz.
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Ostravské muzeum 
Masarykovo náměstí 1, Ostrava 
muzeum@ostrmuz.cz 
www.ostrmuz.cz, tel. č. 597 578 450

 � 17.00–23.00
Volné prohlídky stálých expozic a výstav

Stálé expozice
Uměleckohistorické sbírky, historie Ostravy, 
archeologie, paleontologie a geologie, mine-
ralogie, příroda a krajina Ostravska, etnogra-
fie a historie hornictví.

Galerie Lauby 
Šárka Mikesková: Müslitel
Rodinova plastika z Brány pekel v kontextu 
současné apokalypticky zvrácené doby plné 
nesmyslných konfliktů; též laciná náhražka 
ve formě preparované atrakce pro uchování 
příštím generacím.

 � 18.00–19.00 a 20.00–21.00 
O lidech ostravských a taky o všem 
možném 
S autorskými písněmi a akordeonem 
vystoupí sice nerodilý, ale zrovna Ostravák 
Jura Veska.

Česko-japonské kulturní centrum
Masarykovo náměstí 1, Moravská Ostrava
info@japanova.cz, www.japanova.cz
tel. č. 603 396 936, 605 578 017

Centrum bylo založeno v roce 2016 s cílem 
představit široké veřejnosti bohatství japon-
ské kultury, sdružovat zájemce o tuto kulturu, 
pořádat kulturní akce s japonskou tematikou, 
workshopy, semináře a kurzy pro veřejnost, 
prezentovat japonská bojová umění a mnoho 
dalšího. Centrum nabízí široký okruh témat 
tak, aby si každý mohl vybrat oblast, která ho 
nejvíce zajímá.

 � 17.00–23.00
Zveme vás k posezení u šálku čaje nebo 
kávy do kavárny Heiwa kafé, do zenové 
zahrady k ochutnávce saké či japonských 
piv. Pro děti jsou připraveny lahodné nektary 
s příchutí exotického ovoce. Pro rozptý-
lení vaše či vašich ratolestí si budete moci 
poskládat tradiční japonské origami.

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

 � 17.00–24.00 
Volná prohlídka výstav
Trvalý odkaz budoucnosti / Alois Sprušil 
a sbírky v letech 1926–1946
Tradice v proudu modernity
Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO / Bílý 
stín

 � 17.00–22.00 
Výtvarná dílna GVUO

 � 17.00–18.00 
Hra na etnické nástroje

 � 17.00–21.00 
Výroba ručního papíru

 � 17.00–22.00 
Výroba připínacích placek

 � 18.00–22.00 
Enkaustika

 � 18.00–19.00 
Baletní vystoupení 

 � 19.30–19.50 
Kresba tělem 
Performance Lucie Kurnické. 

 � 20.00–20.20 
Velkoformátová avantgardní kaligrafie 
Bokusho
Performance Svena Krause.

 � 20.00–21.30 
Z historie barev – Modrá
Přednáška Marka Zágory.

 � 21.30–22.30 
Koncert Les Gars D‘en Bas

 � 23.00–24.00 
Stínové loutkové představení Sávitrí
Vystoupí Divadlo Líšeň.

Občerstvení v Kavárně Art & Coffee 
a na terásce Domu umění
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Magistrát města Ostravy 
Prokešovo nám. 8, Ostrava  
www.ostrava.cz, www.ostravainfo.cz  
tel. č. 596 281 111, 599 443 096

Letošní ročník Ostravské muzejní noci bude 
slavnostně zahájen v 18 hodin na Prokešově 
náměstí za přítomnosti primátora Tomáše 
Macury. Do slavnostního okamžiku se 
mohou návštěvníci opět zapojit, a to fouká-
ním do „pouťových frkaček“, které festival 
slavnostně odstartují. K této oblíbené kaž-
doroční akci se město připojí tradičními pro-
hlídkami prostor radnice v netradiční čas, 
nočními vyhlídkami z radniční věže a zábav-
ným doprovodným programem na Prokešově 
náměstí nazvaným „Stará Ostrava vypra-
vuje“, na který vás pozve moderátor Robert 
Galia už v 17.30 hodin. 

 � 17.30–18.00 
Pouťové frkačky odstartují Ostravskou 
muzejní noc 2017! (Prokešovo náměstí)
Přesně v 18 hodin slavnostně zahájí děti 
s primátorem města Tomášem Macurou fes-
tival společným foukáním do frkaček.

 � 18.00–23.00 
Historizující Ostravská muzejní noc  
aneb „Stará Ostrava vypravuje“  
(Prokešovo náměstí)
Přijďte se pobavit a třeba také poučit 
o historii našeho města, které letos oslaví 
750 let od první zmínky o své existenci. 
Zaposlouchejte se do romantické produkce 
středověké hudební skupiny a vžijte se 
s námi do toho, jak se asi žilo v našem 
městě před několika stoletími. Děti si mohou 
prohlédnout opravdovou středověkou 
mučírnu a zapojit se do pážecího turnaje.  
Diváci si vychutnají atmosféru rytířských 
soubojů nebo se naučí svůdný tanec 
Markytánek. V závěru programu zazpívají 
historické evergreeny Klimkovické pěnice.

To vše při posezení pod širým nebem 
s dobrou kávou a výborným občerstvením 
z mobilní kavárny a restaurace.

 � 17.30–21.00 
Program pro děti se středisky volného 
času Ostrava (Prokešovo náměstí)
Tvůrčí podvečer pro děti. Zábavné činnosti 
s pedagogy středisek volného času Ostrava. 
Od 18.00 do 21.00 se uskuteční velká soutěž 
o Petřkovickou venuši.

 � 18.00–23.00 
Prohlídky reprezentačních prostor 
budovy Radnice města Ostravy
Komentované skupinové prohlídky prostor 
radnice včetně pracovny primátora.

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

 � 17.00–23.00 
Zprávy o aktuálním dění z našeho 
regionu, přímé přenosy, hudební pořady 
a reportáže
Zajímá vás, jak rozhlas vysílá a co všechno 
se skrývá za přípravou programu? Přijďte 
si i letos prohlédnout prostory Českého roz-
hlasu Ostrava, který z budovy na Šmeralově 
ulici už 80 let přináší zábavu i poučení, 
hudbu i mluvené slovo.
Můžete navštívit Studio 1, ve kterém vznikaly 
legendární nahrávky Věry Špinarové, Hany 
Zagorové, Marie Rottrové, ale také písně 
skupiny Buty, Kryštof nebo Karla Kryla. 
Budete moci sledovat živé vysílání Českého 
rozhlasu Ostrava, prohlédnout si kompletní  
rozhlasovou techniku, nebo se vyfotit 

za mikrofonem a mixážním pultem 
v nahrávacím studiu. O prohlídky bývá 
každoročně velký zájem, proto bude možné 
všechny aktivity pozorovat v přilehlých 
prostorách Studia 1, a to bez rezervace.
Připraven bude zajímavý hudební a částečně 
i taneční program. Studiem 1 zazní tóny 
cimbálové muziky Tragač spolu s folklorním 
souborem Ondřejnica, vlastní tvorba 
ostravského písničkáře Marka Vitekera 
a vystoupí i vokální sbor Voices of Ostrava 
a Radek Morcinek. Těšit se můžete také 
na soutěže o zajímavé ceny.

 � 17.00–21.00 
Koutek pro děti
Vedle prohlídky rozhlasových prostor se děti 
mohou jít podívat do našeho rozhlasového 
koutku, kde se uskuteční oblíbené malování 
na obličej.

Během celého večera budete moci poslou-
chat v našem vysílání, jak rozhlasová 
Ostravská muzejní noc probíhá a co se u nás 
právě děje. Nalaďte si nás na frekvencích: 
Ostrava 107.3 FM, Valašské Meziříčí 99.0 
FM, Těšínsko 105.3 FM, Opavsko 102.6 FM 
a Bruntálsko 95.5 FM. 

Přijďte Českému rozhlasu Ostrava nahléd-
nout pod pokličku!



Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava,  
příspěvková organizace

5

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

Výstavní síň Sokolská 26, která je 
provozována Centrem kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, příspěvkovou organizací 
Městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, zahájila svou činnost v roce 1993. 
Nachází se, jak již napovídá její název, 
v prvním patře historické vily na Sokolské 
třídě 26. Dramaturgie uvádí výrazné 
a nezpochybnitelné umělecké osobnosti, 
které vytvářejí a naplňují pojem soudobé 
české výtvarné scény. Prezentována jsou 
nejen díla předních českých i některých 
zahraničních výtvarníků, ale jsou pořádány 
také skupinové výstavy, převážně mladých 
umělců z různých regionů. Kurátorem výstav 
je Ing. Milan Weber.

 � 16.00–23.00 
Volný vstup do expozic

 � 18.00–19:00 
Cestovatelské kreslení
Vítejte na palubě letecké společnosti Dudek 
– Air! 4 země světa, 4 malíři. Tentokrát nám 
nejúspěšnější ilustrátor dětských knih Adolf 
Dudek nakreslí postupně celý svět. Vesele, 
vtipně a za neustálé spolupráce dětí, které 
tak poznají život a zvyky v jiných zemích.

 � 18.00–20.00 
Malování na obličej

 � 18.00–23.00 
Být s uměním
Přijďte se do Výstavní síně Sokolská 26 
setkat a chvíli pobýt s uměním. Nasávat 
klidnou atmosféru galerijního prostředí, cítit 
vůni barev, vnímat sdělení obrazů, nechat 
se inspirovat. Pro odvážnější bude k dispo-
zici výtvarný materiál a zábavné úkoly, které 
mohou být výzvou nebo jen příjemnou rela-
xací v uspěchané době.

 � 18.00–23.00 
Můj dům, můj hrad
V rámci Ostravské muzejní noci se veřejnosti 
otevřou dveře vily významného stavitele 
Hanse Ulricha, který stojí za vznikem 
projektů, jako jsou kaple sv. Alžběty, 
dům J. a F. Chmelových nebo Tržnice 
a Tělocvična v Ostravě-Vítkovicích. Navštivte 
někdejší dům tohoto stavitele a posledního 
starosty Moravské Ostravy v období 
Rakousko-uherské monarchie, seznamte se 
s jeho osobností, objevte genius loci místa, 
v němž žil a pracoval.

Aktuální výstava:
VLADIMÍR MERTA (1957)
Pozoruhodný autor pocházející z regionu 
náleží k významné generaci 80. let. Výstava 
má ambici připomenout autora v roce jeho 
životního jubilea.
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Klub Parník, Sokolská třída 26, Ostrava
info@klub-parnik.cz
www.ckv-ostrava.cz, www.klub-parnik.cz
tel. č. 596 138 936

 � 16.30–18.00
Pop Academy

 � 19.00–20.00 
Račte vstoupit! 
Zábavná show pro děti i rodiče s klaunem 
Hopsalínem. Písničky, tanec, soutěže a kvízy 
s tématem léta.

 � 21.30 – 23.00
Horečka muzejní noci
Interpretace slavných domácích i zahranič-
ních hitů v aranžmá se zaměřením na netra-
diční pojetí.
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Klub Atlantik 
Třída Československých legií 7, Ostrava
atlantik@ckv-ostrava.cz 
www.klubatlantik.cz, tel. č. 599 527 110

 � 16.00–24.00 
Zahradní večírek s grilováním a pianistou
(Zahrádka klubu Atlantik)

 � 17.00–21.00 
Jak vidíš Ostravu ty?  
(Zahrádka klubu Atlantik) 
Výtvarný workshop pro děti i dospělé.

 � 17.00 
Gerhard Richter: In der Werkstatt 
Doku film. (Sál klubu Atlantik)

 � 18.00 
Michaela Cichrová: Soulad – vernisáž 
fotografií (Kavárna)

 � 19.00 
Vytištěná Ostrava! (Kavárna)
Maraton ve čtení ze slavných knih o Ostravě. 
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Minikino Kavárna, Kostelní 3, Ostrava
minikino@ckv-ostrava.cz, www.minikino.cz 
tel. č. 724 044 007, 599 527 851 

Vstup na programy Ostravské muzejní noci 
do Minikina je zdarma. Vzhledem ke kapacitě 
sálu 70 míst je bezpodmínečně nutná  
předchozí rezervace on-line na  
minikino.koupitvstupenku.cz nebo  
telefonicky na 724 044 007, 599 527 851.

Unikátní komiks patřící k pokladu české 
kultury vystavujeme od

 � 15.00–16.30
Čtyřlístek ve službách krále  
(Česko, 2013, 90 minut) Na výletě v Praze 
nejdříve na Karlově mostě přepadne 
Čtyřlístek obživlý lev ze sochy Bruncvíka, 
který je pak zavede do podzemních chodeb 
Pražského hradu, kde se setkají se samot-
ným císařem Rudolfem! Ten cestuje časem 
z minulosti do přítomnosti, protože podle 
předpovědí astrologů jen Čtyřlístek může 
získat zázračný kámen mudrců a zachránit 
císaře i korunovační klenoty, o které usiluje 
proradný alchymista Kelly. Kolotoč neuvě-
řitelných dobrodružství dostane Fifinku, 
Myšpulína, Piňďu a Bobíka až na císařský 
dvůr, kde jim půjde o život… Ale Čtyřlístek 
díky svému důvtipu a vynalézavosti vyřeší 
všechny nástrahy i nečekané překážky 
a zachrání nejen císaře.

Mimořádný skvost světové kinematografie 
s možností následné interakce na terase 
Minikino kavárny servírujeme od

 � 17.00–18.36
Kafe a cigára  
(USA, 2003, 96 min.) Černobílá klasika jedi-
nečného Jima Jarmusche. Několik krátkých 
filmů, tvářících se dohromady jako hraný film 
sbírky podivínů, v obsazení výjimečných 
herců a muzikantů. 

Do skrytých, tajemných a nepřístup-
ných zákoutí muzea pozveme zvídavého 
návštěvníka od

 �  19.30–21.04
Velkolepé muzeum 
(Das große Museum, Rakousko, 94 min.)
Neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled 
do všech návštěvníkům zapovězených 
zákoutí Muzea dějin umění ve Vídni, jednoho 

 � 20.00 
Více básní nežli krav!  
(Sál klubu Atlantik) 
Chatanbátar Magsardžav – Bezejmenná 
skupina na mongolském tažení. 

 � 20.30 
Klubový kvíz pro všechny kolemjdoucí 
(Kavárna klubu Atlantik)

 � 22.00 
Gerhard Richter: Painting
Doku film. (Sál klubu Atlantik) 
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PLATO Ostrava, příspěvková organizace
Kancelář pro umění: Českobratrská 14 
Bauhaus: Janáčkova 22 (bývalý hobby-mar-
ket v centru), info@plato-ostrava.cz 
www.plato-ostrava.cz, tel. č. 702 206 099

Městská galerie PLATO je nyní v centru!

PLATO ukazuje možnosti a nejrůznější 
podoby současného umění.

Základním kamenem našeho programu je 
750. výročí první zmínky o Ostravě.

Kancelář pro umění, Českobratrská 14

 � 17.00–22.00 
1267 – 2017 – 2767
Jednodenní výstavní projekt. Ostravští kla-
sikové perspektivou nejmladší generace 

umělců. Minulost – přítomnost – budoucnost.
Umělci: Eduard Halberštát, Eduard Ovčáček, 
Petra Doležalová, Kateřina Hlahůlková, 
Bára Mikudová, Jakub Černý, Lukáš Zálešák 
a další. Kurátor: Jakub Adamec

 � 17.00–20.00 
PLATO tags: 
Gong–>Kancelář–>Bauhaus–>Jatka
Informační servis minulost–přítomnost–
budoucnost PLATO. 

 � 17.00–21.30 
Hvězdárna „Dílo“
Workshopy pro všechny – pohled do budouc-
nosti umění. 

 � 18.30, 19.30 a 20.30 
1267 – 2017 – 2767
Komentované prohlídky výstavou.

 � 19.00–22.00 
750 sekund
Instalace / situace s posledním ostravským 
mutantem a hrdinou Mariusem Konvojem.

 � 21.30–23.00 
Silent Disco 
Dva DJské sety plné minulých – současných 
– budoucích hitů na intimní diskotéce.

Bývalý Bauhaus, Janáčkova 22

 � 18.00–22.00 
In Da Bauhaus 
DJ + projekce – průřez uměním  
od 1267 do 2017. 

Občerstvení zajišťuje:
Slezské bylinářství / designový vozík  
s bylinnými drinky a likéry
Vinný sklep U Kusaly / soused PLATO 

z největších a nejdůležitějších světových 
muzeí, přináší unikátní obraz každodenního 
života v muzeu. 

Po náročném programu, když noc je ještě 
mladá, mnohé další libé vjemy přinese ve

 � 22.00
Kavárenský koncert při svíčkách  
a překvapení (Kavárna)



Hasičské muzeum města 
Ostravy 10

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

 � 16.00–24.00 
Historie a současnost hasičů v Ostravě 
a okolí

 � Výstava historické hasičské techniky

 � Projekce doprovodných filmových 
materiálů o hasičích a hasičském muzeu

 � Statická ukázka současné techniky  
HZS MSK

 � Soutěže pro děti v pumpování historickými 
hasičskými stříkačkami, stříkání na terče 
džberovou stříkačkou

 � Ukázka činnosti pracoviště příjmu 
tísňových volání obsluhovaného 
profesionálním dispečerem

 � Hrajeme si s Hasíkem 

 � 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Hašení historickou technikou
Ukázky hašení historickou technikou v dobo-
vých uniformách.

 � 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Jízdy s historickým hasičským automo-
bilem
Ukázky jízdy s historickým hasičským auto-
mobilem.

Všechny ukázky a soutěže budou komento-
vány, drobné upomínkové ceny pro dětské 
soutěže.

Antikvariát a klub Fiducia 11

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

 � 19.00 
Komentovaná procházka sadem Milady 
Horákové s Jakubem Ivánkem a Pavlem 
Hruškou
Sraz před Domem kultury města Ostravy. 
Vycházka s popularizátorem soch Jakubem 
Ivánkem a literárním historikem Pavlem 

Hruškou po sadu, který kdysi býval hřbito-
vem. Na území dnešního parku se v minulosti 
nacházel  městský hřbitov, židovský hřbitov 
a hromadný hrob asi 230 zavražděných 
německých civilistů od května do června 
1945. Rovněž zde stála význačná architek-
tonická památka – krematorium od archi-
tekta Vlastislava Hofmana z let 1922–1925, 
které bylo ojedinělou kubistickou stavbou 
nejen v kontextu Moravské Ostravy. Právě 
v tomto krematoriu byly spáleny ostatky osob 
zastřelených gestapem za odbojovou činnost 
během druhé světové války, oběti bombardo-
vání, poválečného běsnění, oběti stalinismu 
a oběti velkých hornických katastrof. Park je 
rovněž místem nebývalé koncentrace soch, 
zejména děl světově uznávaných autorů 
z Mezinárodních sympozií prostorových 
forem 1967, 1969 a 1993. Procházku pořá-
dáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem 
Za krásnou Ostravu. 

 � 18.00–22.00 
Výroba placek ostravských dominant, 
soutěže, ateliéry ve Fiducii
Přijďte si vyrobit svou vlastní placku ostrav-
ských dominant. Čekají vás také soutěže 
v rámci oslav 750 let města i tradiční lite-
rární soutěže v antikvariátu o hodnotné 
ceny, dětský ateliér s výtvarnicí Marcelou 
Lysáčkovou a Maxem Lysáčkem i výstavy 
v obou galeriích.

Galerie Magna 12

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

 � 17.00–21.30 
Volná prohlídka výstavy obrazů Josefa 
Mžyka
Josef Mžyk se narodil ve Vídni (1944), stu-
doval na pražské Akademii, ale také v Paříži 
na École des Beaux-Arts u slavného 
Oliviera Debré. Jeho mnohotvárná, osobitá 
tvorba byla nedávno vystavena v praž-
ském Mánesu, jakož i předtím na domá-
cích i zahraničních výstavách. K nejvýznam-
nějším z nich patří prezentace jak v Paříži 
a řadě francouzských měst (Rouen, Nîmes, 
Caen), tak v německé Kunsthalle v Lübecku 
nebo v japonském Tokiu. Současná výstava 
v ostravské galerii MAGNA dává nahléd-
nout do Mžykovy tvorby, v níž „dospívá 
k syntezi prvků klasické moderny a prvků 
pop a op-artu“ (Björn Engholm).



Výtvarné centrum Chagall 13

Výtvarné centrum Chagall 
Repinova 16, Ostrava 
chagall@chagall.cz, www.chagall.cz 
tel. č. 602 532 894, 605 964 765

 � 17.00–22.00 
Jiří Anderle – obrazy, grafika, objekty  
(Autorská výstavní síň)
Výstava obrazů, kreseb a grafiky jednoho 
z nejvýznamnějších českých výtvarníků, 
všestranného umělce s řadou českých 
i zahraničních cen. Výstava je pořádána 
u příležitosti životního jubilea autora.
Komentované prohlídky výstavy.

 � 17.00–22.00 
Stálá prodejní expozice (Galerie I. patro)
THE BEST OF CHAGALL – výstavní kolekce 
nejnovějších přírůstků představuje díla 
J. Koláře, J. Trampoty, A. Pelce, E. Ovčáčka, 
V. Kristina, J. Kapce, M. Wielguse, 
L. Jiřincové, J. Drhy, V. Wünsche,  
V. Držkovice, A. Mervarta, A. Kalvody, 
J. Holuba, Fr. Kavána, J. Ullmanna, J. Honsy,
M. Chagalla, J. Miró a dalších autorů.
Komentované prohlídky výstavy.

Slezskoostravská galerie 14

Slezskoostravská galerie 
Těšínská 35, Slezská Ostrava
vvahalikova@slezska.cz 
www.slezskoostravskagalerie.cz
Facebook: Slezskoostravská galerie 
tel. č. 725 716 900, 599 410 426

Slezskoostravská galerie je kulturním zaří-
zením městského obvodu Slezská Ostrava. 
Vznikla v roce 2008. Svou činnost zahá-
jila sérií výstav s architektonickou temati-
kou. V následujících letech přibyly výstavy 
fotografické, zaměřené na scénografii 
nebo slavné osobnosti. Od roku 2010 hrálo 
ve výstavním programu hlavní roli výtvarné 
umění (R. Fučíková, I. Kitzberger). Od roku 
2011 byla dramaturgie galerie zaměřena 

 � 17.00–22.00 
Tomáš Kijas – fotografie 
(Galerie Na Schodišti) 
Výstava fotografií mladého ostravského 
autora s tematikou krajiny. Komentované 
prohlídky výstavy fotografií.

na umělce, kteří jsou svým životem, prací 
nebo pedagogickou činností svázáni 
s Ostravou (K. Lepík, E. Damborská). 
V dalších letech se objevily také rozsáhlé 
výstavní projekty, jako například Ostrava 
art, Současný český industriál nebo Ostrava 
z druhé strany. Často se výstavy pořádají 
společně s dalšími kulturními institucemi 
a výjimkou nejsou ani výstavy zahraničních 
autorů (I. Haász, I. Piačka, A. Augustín). 
Ve Slezskoostravské galerii se také pořá-
dají tematické večery zaměřené na literaturu, 
hudbu, nebo divadlo, setkání s významnými 
osobnostmi, jako je například Petr Nárožný, 
Alfréd Strejček nebo Martina Kociánová, 
a koncerty, třeba písničkáře Jana Buriana. 
V galerii se příležitostně konají také konfe-
rence, společenské akce nebo semináře. 
Slezskoostravská galerie je bezbariérová.

 � 17.00–23.45
Volná prohlídka výstavy
(Prostory Slezskoostravské galerie)

 � 17.00–23.45 
Od Petřkovické venuše po Dolní  
oblast Vítkovice (První patro radnice) 
Volná prohlídka výstavy.

 � 17.00–23.45 
Mental café
Občerstvení, které nabízí kavárna s netra-
diční obsluhou.

 � 18.00, 19.00 a 20.00 
5 KUR Ostravská kapela
Grunge, punk, rock.

Muzeum a galerie Mlejn 15

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

 � 18.00–23.00 
Volná prohlídka 
(Muzeum Mlejn)

 � 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Komentované prohlídky historií ostrav-
ského mlýnského náhonu a mlýnů 
(Muzeum Mlejn)
Historie mlýnu v Moravské Ostravě, histo-
rie mlýnu Samuely & Wechsberg, prohlídka 
dobového nářadí a náčiní, prohlídka expo-
zice mlýnků (expozice výrobců Porkert, 
Leinbrock, Kosmos, Moravia) a ukázky mletí 
na šrotovnících. Poslední prohlídka začíná 
ve 21.30 hodin. 

 � 18.00–22.30 
Eva Komárková 
Volná prohlídka výstavy. (Galerie Mlejn)



InDUSTRIAL Gallery 16

INDUSTRIAL Gallery, Zahradní 10  
Ostrava, info@industrialgallery.cz  
www.industrialgallery.cz
Facebook: INDUSTRIAL GALLERY
Facebook: INDUSTRIAL CAFE 
tel. č. 725 951 904

INDUSTRIAL Gallery je tvořivým místem 
v centru Ostravy, kde se stále něco děje. 
Zaměřuje se na prezentaci současného 
umění nejen mladých autorů, ale také již reno-
movaných výtvarníků a designerů jak z České 
republiky, tak i ze zahraničí. Domácímu 
publiku nabízí nejaktuálnější dění v součas-
ném umění. V rámci galerijního programu 
INDUSTRIAL Gallery nabízí přednášky z dějin 
umění, výtvarné kurzy, workshopy a autorská 
čtení. Součástí galerie je art shop s originální 
uměleckou autorskou tvorbou.
Nedílnou součástí je kavárna INDUSTRIAL 
Cafe, která pro vás v průběhu Ostravské 
muzejní noci připraví speciální nabídku. 
V prostředí prvorepublikového interiéru si 
můžete vychutnat lahodnou kávu, poctivé 

domácí dorty a dezerty, případně další pochu-
tiny. Rádi vás přivítáme také v  romantické 
zahrádce pod lípou, která je umístěna uvnitř 
objektu. 

 � 18.00–24.00 
Martin Kocourek: nelítostný
Výstava je intimní zpovědí o lásce, tajemství 
a kořenech jednoho lidského osudu, který má 
obecnou platnost.

 � 20.00–21.00 R
Přednáška Slavné Ostravské vily
Přednáška oblíbeného lektora Daniela 
Michalíka o vybraných ostravských vilách, 
které reprezentují jednotlivé stavební slohy 
od konce 19. století až do druhé poloviny 
20. století. Zkoumat budeme jak exteriéry, 
tak také interiéry těchto vil a dozvíte se také 
něco o době a atmosféře, ve které vznikaly. 
Stranou zájmu nezůstanou ani osobnosti 
architektů a majitelů. Nutná rezervace 
na webu www.ostravskamuzejninoc.cz.

 � 18.00–24.00 
Pomáháme uměním! 
Podpoříme dobrou věc! Ve spolupráci 
s umělci, kteří u nás v galerii vystavovali, jsme 
vytvořili ojedinělou sérii ručně pokreslených 
tašek. Originál je jen jeden. Výtěžek z prodeje 
půjde na dobročinné účely. Kam konkrétně 
poputuje, nám můžete pomoci rozhodnout vy 
hlasováním. 

V den konání Ostravské muzejní noci 
mají návštěvníci možnost zakoupit si ori-
ginální plátěné tašky a bloky z limitované 
INDUSTRIAL kolekce za jedinečné ceny.

Sledujte naše webové stránky a Facebook,  
ať vám nic neunikne.

Galerie Jáma 10 17

Galerie Jáma 10, Přívozská 22  
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Facebook: Jáma 10 Gallery
tel. č. 724 855 967

 � 18.00–24.00
Galerie Jáma 10 je neprofitní galerie spravo-
vaná z. s. Galerie Michal. Věnuje se výsta-
vám současného umění, českého i zahranič-
ního. Prezentuje projekty především mladých 
umělců, malbu, instalaci, objekty a nová 
média. V době Ostravské muzejní noci bude 
výstava dle programu, obohacená o projekci 
videoartu z okruhu umělců galerie. 
Předsedou spolku je Jiří Surůvka, jed-
natelem Jiří Kuděla, členy Aleš Hudeček 
a Markéta Hermannová. S galerií spolupra-
cuje i Jiří Martuška, Barbora Mikudová, Lili 
Skylarck a další umělci. 

Galerie se v loňském roce přestěhovala 
z Nádražní ulice na Přívozskou 22. Otevírací 
doba: úterý – čtvrtek 14.00–18.00 hodin

národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště 
v Ostravě

18

Národní památkový ústav, územní  
odborné pracoviště v Ostravě  
Odboje 1, Moravská Ostrava
sekretariat.ostrava@npu.cz
www.npu.cz/cs/uop-ostrava/ 
Facebook: pamatkariostrava 
tel. č. 595 133 903

 � 17.00–23.00 
Volná prohlídka aktuální výstavy

 � 19.00–20.00 
Historie a stavebněhistorický průzkum 
ostravských jatek
Přednáška Martina Strakoše a Romany 
Rosové.

 � 20.15–20.45
Dějiny staveb jsou důležitou součástí 
dějin města
Prezentace a praktické ukázky etap, postupů 
a metod stavebněhistorického průzkumu. 
Romana Rosová a Martin Strakoš.



 � 21.15–21.45 
Dějiny staveb jsou důležitou součástí 
dějin města
Prezentace a praktické ukázky etap, postupů 
a metod stavebněhistorického průzkumu. 
Romana Rosová a Martin Strakoš.

 � 22.15–22.45 
Dějiny staveb jsou důležitou součástí 
dějin města
Prezentace a praktické ukázky etap, postupů 
a metod stavebněhistorického průzkumu. 
Romana Rosová a Martin Strakoš.

Důl Michal 19

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

 � 18.00–24.00 
Černé zlato v mapách
Výstava a edukační program. Při příleži-
tosti oslav 750. výročí první písemné zmínky 
o městě Ostravě národní kulturní památka

Důl Michal veřejnosti představí výstavu his-
torických báňských map, digitalizaci prosto-
rových modelů a historické měřické techniky. 
K výstavě se uskuteční edukační programy 
pro nejmenší návštěvníky, kteří si budou 
moci vyzkoušet i méně známé, přesto klíčové 
hornické profese měřičů a geologů. Poslední 
vstup 23.30 hodin. Rezervace není nutná.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Zdař Bůh!

Dolní Vítkovice 20

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

 � 18.00–24.00 
Organizovaná prohlídka s průvodcem 
Uhelný okruh
Komentovaná prohlídka evropsky unikátního 
industriálního areálu, kde výrobu surového 

Landek Park 22

Landek Park, Pod Landekem 64 
Ostrava-Petřkovice
landekpark@dolnivitkovice.cz 
www.landekpark.cz, tel. č. 602 532 414

 � 18.00–24.00 
Landek Park s největší důlní expozicí 
Expozice představuje unikátní soubor 
dýchací techniky, zachycující její vývoj 
od roku 1883 do současnosti. Součástí je 
i prohlídka lapidária těžké báňské techniky. 
Poslední prohlídky začínají ve 23 hodin.

Svět techniky 21

Svět techniky, Vítkovice 3004  
Ostrava-Vítkovice
recepce.stc@dolnivitkovice.cz  
http://www.stcostrava.cz/  
tel. č. 595 955 740

 � 18.00–24.00 
Ve vstupní hale Velkého světa techniky 
vás čeká gyroskop, kde si můžete vyzkou-
šet simulaci přetížení 3G, které zažívají 
piloti stihaček. Dále je připravená vědecká 
show, zábavné předvedení vědy v akci, 
známé jako Let’s Go Science. Můžete se 

železa nahradilo netradiční vzdělávání, 
kultura, umění a zábava. Okruh vás provede 
územím bývalého černouhelného dolu 
Hlubina s atraktivní návštěvou Těžní věže. 
Dozvíte se vše nejen o těžbě uhlí, ale také 
o jeho přeměně v koks a využití v souvis-
losti s vysokou pecí. Součástí trasy je i před-
stavení nově zrekonstruovaných objektů 
v areálu sloužících jako kulturně-společen-
ská čtvrť Provoz Hlubina. Poslední prohlídky 
začínají ve 23 hodin. 

těšit na interaktivní soutěžní vědatlon, který 
prověří vaše znalosti a důvtip.
Ve Velkém světě techniky si také můžete 
vyzkoušet simulaci vidění ovlivněného 
požitím alkoholu, drog nebo na svět koukat 
jako brouk. To vše s pomocí unikátních 3D 
brýlí.



Železniční muzeum  
moravskoslezské, o. p. s. 23

Železniční muzeum moravskoslezské  
Frýdlantská 499/5, Moravská Ostrava 
zmms@zmms.cz, www.zmms.cz 
tel. č. 972 765 600, 723 283 735

Na Ostravskou muzejní noc budou zpřístup-
něny výstavní prostory s novou expozicí, 
dále modelová železnice a historická želez-
niční zařízení.

 � 17.00–23.00 
Mimořádná prohlídka 
Pro nejmenší děti bude k dispozici dřevěná 
stavebnice železnice, starší děti si mohou 
na železničním modelu vyzkoušet ovládání 
jízdy vláčku, obsloužit řídící přístroj výprav-
čího a taky si přestavit na stavědlovém pří-
stroji výhybku. Všechny návštěvníky určitě 
zaujme modelová železnice, kde se na třech 
okruzích prohánějí soupravy osobních 
i nákladních vlaků. Výstavní prostory jsou 
zpestřeny o větší historická železniční zaří-
zení, která v daleké i blízké minulosti sloužila 
v železničním provozu. 

Dopravní podnik Ostrava a. s., 
dílny Martinov 24

Dopravní podnik Ostrava a. s.  
Martinovská 3293/40, Ostrava-Martinov
www.dpo.cz, tel. č. 597 401 149

Dopravní podnik Ostrava již tradičně zpří-
stupní pro Ostravskou muzejní noc místo 
deponace většiny historických tramvají, 
které se nacházejí v Areálu dílen DP Ostrava 
v Martinově. Při této příležitosti však budou 
vystaveny i další historické dopravní pro-
středky a tematické předměty ze sbírky 
městského dopravce.

 � 16.00–23.00 
Zpřístupnění depozitáře 
Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci 
bude od tramvajové zastávky Dílny DP 
Ostrava k místu, kde budou vystavena his-
torická vozidla dopravního podniku (v Areálu 
dílny Martinov), jezdit nízkopodlažní tramvaj.
Pěší průchod areálem nebude možný.

Jízdy historických vozidel v roce 2017

15. 7., 29. 7., 19. 8. Prázdninové jízdy histo-
rickými vozidly z centra Ostravy k Zoo 

9. 9. Den otevřených dveří s doprovodným 
programem v areálu vozovny trolejbusů 
a vyhlídkové jízdy Ostravou u příležitosti 
65 let trolejbusů v Ostravě

23. 9. Den železnice – vyhlídkové jízdy histo-
rickými tramvajemi centrem města

2. 12. Okružní jízdy historickými tramvajemi 
s čertem a Mikulášem

Miniuni – Svět miniatur 25

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

 � 17.00–24.00 
nejznámější světové i tuzemské stavby 
přímo v centru Ostravy!

Miniuni – Svět miniatur je především ven-
kovní areál v centru města, kde můžete 
zhlédnout 34 modelů významných světo-
vých i tuzemských staveb, jako je například 
Eiffelova věž, Staroměstská radnice, londýn-
ský Big Ben, sedm starověkých divů světa, 
šikmá 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. K vidění je i stálá 
expozice Po stopách železničáře.
Každoročně se v areálu koná spousta nauč-
ných a zábavných programů hlavně pro 
děti i jejich rodiče, jako například Den dětí, 
Rozloučení s prázdninami, Víkend na kole, 
Školní výlety nebo Podzimní tvoření.

Knihovna města Ostravy,  
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Knihovna města Ostravy, 28. října 2 
702 00 Ostrava, kmo@kmo.cz 
www.kmo.cz, tel. č. 599 522 611

 � 17.00–22.00
Ostravou zpět o 750 let 
(Oddělení pro děti a mládež)
Přeneseme vás do časů chrabrých reků 
a krásných dam. Navštívíte nefalšované 



středověké tržiště a vyzkoušíte si dobro-
družný život v oněch časech na vlastní kůži. 
Vzrušující cesta do minulosti plná soutěží, 
her a zábavy, hlavně pro děti.

 � 17.00–22.30
na vlnách ostravského umění 
(Společenský sál KMO)
Nechte se unést, či jen příjemně pohou-
pat na vlnách originálního divadla a kvalit-
ního folku.

 � 17.15–17.45 
Dodivadlo Dobroslavice – hra pro děti 
„Pavlík je nemocný“

 � 19.45–20.30 
Dodivadlo Dobroslavice – Aktovky

 � 21.00–22.30 
Koncert mohelnického folkového písnič-
káře a kytaristy Zdeňka Hamříka

 � 17.30–19.30 
Ostravský OPEn MIC stage 
(před budovou Ústřední knihovny KMO)
Vystoupí ostravští písničkáři a také kdokoli 
z vás, neváhejte, přijďte a hrajte!

 � 18.00–19.30
Jak se žilo „u nás na severu“  
(Společenský sál KMO)
Beseda o pestrém životě v Ostravě. Podíváte 
se na lidové pověry, pověsti a tradice, navští-
víte prostředí hasičů, divadel, pivovarů, 
zámků, ale třeba i prostitutek. Přednáší 
Bohdan Volejníček alias BoboKing, doplněno 
o ukázky z knih a filmů.

 � 17.00–22.00 
Středověkým písařem snadno a rychle
(Půjčovna pro dospělé)
Přijďte navštívit středověkou písařskou 
dílnu a naučit se vznešené umění kaligrafie. 
Můžete si odnést monogram nebo se vyfotit 

Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě, 
příspěvková organizace
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Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě, Prokešovo náměstí 1802/9
msvk@svkos.cz, www.svkos.cz
tel. č. 596 118 881-2

 � 17.00–24.00 
Ostravská pevnost BookYard
Ostrava a její historie – to je téma zábavné 
soutěžní hry pro celou rodinu, při níž se 
knihovna promění v tajuplnou pevnost 
BookYard. Navštivte ji, plňte rozličné úkoly 
a sbírejte indicie!

jako skutečný středověký písař!

 � 17.00–22.00
Tradičně i netradičně 
(jednotlivá oddělení ústředí KMO)
Samozřejmě nabízíme tradiční služby 
knihovny, a to v netradičním čase!

Celá akce se uskutečňuje pouze v Ústřední 
knihovně KMO (28. října 2). Více informací 
naleznete na webu knihovny.

Některé z úkolů otestují váš důvtip a znalosti, 
při jiných budete muset zapojit i šikovné ruce 
či zbystřit své smysly. Pokud budete úspěšní 
a vyluštíte správné heslo, bude vás na konci 
čekat odměna. Bude to zlatý poklad? 
Přijďte a uvidíte. A ještě malá rada na závěr: 
nesmíte se bát!

 � 18.00, 20.00, 22.00 
Komentované prohlídky
Komentované prohlídky podzemních skladů 
knih a časopisů. Sraz zájemců u šatny, délka 
trvání prohlídky je cca 30 minut.

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).

Janáčkova filharmonie 
Ostrava, příspěvková  
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Janáčkova filharmonie Ostrava 
28. října 124, Ostrava 
office@jfo.cz, www.jfo.cz
Facebook: Janáčkova filharmonie Ostrava
tel. č. 597 489 499 

 � 17.00–20.00 
Dobrodružství filharmonistiky  
(Zkušebna JFO)
Roztočte mozkové závity na plné obrátky! Je 
tady hudební stezka plná záludných úkolů. 

 � 17.00–20.00 
Orfování (Prostory JFO)
Zábavné workshopové muzicírování určené 
(nejen) pro rodiny s dětmi. 

 � 17.00–24.00 
Music, Art & Coffee (Hudební sál JFO)
Relaxační zóna s uměleckým vyžitím. Přijďte 
se občerstvit nejen fyzicky! Uskuteční se 
i výtvarná soutěž. Nejlepší umělecké dílo 
inspirované hudbou bude oceněno. 

 � 17.00–24.00 
Hudební touhy (První patro JFO)
Objevte svůj skrytý talent! Jedinečná příleži-
tost vyzkoušet si a osahat rozličné hudební 
nástroje. 

 � 18.30, 19.30 
Boomwhackers (Hudební sál JFO)
Boomwhackers aneb barevný svět v hrsti. 
Netradiční orchestrální souznění, které 
Vám vyrazí dech, protože se stanete jeho 
součástí.

 � 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Komentovaná prohlídka varhan 
s ukázkou, při které se varhany rozezní
(Společenský sál Domu kultury města 
Ostravy)
Náš největší hudební nástroj zblízka, zevnitř 
i na vlastní uši. 

 � 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Pod pokličkou filharmonie 
(Start prohlídek na vrátnici JFO)
Za oponou aneb kam se běžný návštěvník 
nedostane. Komentované prohlídky zázemí 
JFO. 



 � 18.35–18.50
Vystoupení flétnových souborů 
(Foyer)

18.50–19.05 
Muzikálové i klasické melodie 
(Foyer)

 � 19.05–19.15
Vystoupení tanečního oddělení 
(Foyer)

 � 19.15–19.30
Vystoupení akordeonového souboru 
(Foyer)

 � 19.30–20.30
Vystoupení Orchestru JKO 
(Sál L. Janáčka)

Lidová konzervatoř 
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Lidová konzervatoř a Múzická škola 
Wattova 5, Ostrava
sekretariat@lko.cz, www.lko.cz 
tel. č. 596 136 805, 603 886 756

Nabízíme výuku na profesionální úrovni 
všem, kdo mají zájem rozvíjet své umě-
lecké potřeby a nadání, tedy i zájemcům se 
zdravotním handicapem. K umění a kultuře 
vedeme děti už v předškolním věku, umož-
ňujeme kvalitní využití volného času školá-
kům, mládeži i dospělým, ale také seniorům. 
Posluchači se u nás vzdělávají v umělec-
kých oborech (hudba, tanec, divadlo a tvůrčí 
psaní, výtvarné umění, výtvarná fotografie). 
Zájemci o studium hudebních oborů mohou 
studovat nejen klasické hudební žánry, ale 
také jazz, rock a populární hudbu. Lidová 
konzervatoř obohacuje kulturní nabídku 
města Ostravy od roku 1957, v letošním 
roce tedy již 60 let, Múzická škola je od roku 
1991 její plnohodnotnou sestřičkou, zájem-
cům poskytuje rovněž terapeutické obory. 
Zřizovatelem Lidové konzervatoře a Múzické 
školy je Statutární město Ostrava. 

 � 17.00–20.00 
Tvůrčí dílna Tvoříme vlastní originální 
šperk
Děti seznámíme s navlékací technikou 
(navlékání korálků na pružilku) a umožníme 
jim vytvořit si originální náramek. Dospělým 
zájemcům představíme základy takzva-
ného ketlování. Seznámíme je s pomůc-
kami i materiálem, naučíme je, jak postupo-
vat při výrobě s drátem či s drátěnými polo-
tovary. Účastníci budou mít možnost vytvo-
řit si vlastní, jednoduché ketlované náušnice. 
Součástí dílny bude představení výtvarného 
oboru na Lidové konzervatoři a Múzické 
škole.

 � 18.00–21.00 
Minikurz Začínáme s digitální zrcadlovkou
Krátké seznámení s možnostmi a potenciá-
lem oblíbeného fotoaparátu, součástí bude 
rovněž prezentace oboru výtvarná fotografie 
na Lidové konzervatoři. 

 � 18.00–20.00 
Komunikace zdaleka nejen mediální aneb 
Dá se zlepšovat psaní a vyjadřování? 
Setkání s oborem tvůrčí psaní a mediální 
komunikace v praxi LK a MŠO; co obor 
nabízí posluchačům, jak lze tvůrčího psaní 
využít v komunikaci, čím člověka obohacuje 
a co mu naopak bere (klišé a bezobsažné 
fráze). Krátká prezentace prací posluchačů. 

 � 19.00–19.45 
Koncert hudebního oddělení 
S klasickým repertoárem vystoupí poslu-
chači, pedagogové a jejich přátelé.

 � 21.00–21.30 
Vystoupení posluchačů dramatického 
oboru 
Posluchači divadelního oboru představí 
svoje herecké schopnosti a dovednosti.

 � 21.30–22.15 
Koncert jazzových improvizací a jam 
session
Vystoupí posluchači a pedagogové oddělení 
jazzu a populární hudby a jejich přátelé. 

Všechny akce se budou konat v budově 
ve Wattově ulici v Ostravě-Přívoze, kde sídlí 
ředitelství školy. Hudební a divadelní vystou-
pení v koncertním sále školy.

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

Janáčkova konzervatoř v Ostravě byla 
založena v roce 1953. Jedná se o vzdělá-
vací zařízení, které se svou aktivní činností 
stalo vyhledávaným kulturním a umělec-
kým centrem města Ostravy. Je pořadate-
lem celé řady uměleckých projektů a aktivit, 
které obohacují kulturní nabídku Ostravy 
a celého Moravskoslezského kraje. Svou čin-
ností pomáhá plnit sny mnoha talentova-
ným dětem.

 � 17.00–18.15
Ukázky z představení studentů hudebně 
dramatického oboru (Sál L. Janáčka)

 � 18.20–18.35
Vystoupení studentů bicího oddělení 
(Foyer)
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Zahrada a přilehlé prostory  
Střední umělecké školy Ostrava  
Poděbradova 33, Ostrava
studijni@sus-ostrava.cz 
www.sus-ostrava.cz, tel. č. 596 114 985

Střední umělecká škola, Ostrava vznikla 
v roce 1990. Jejím zřizovatelem je 
Moravskoslezský kraj. V rámci kmenového 
oboru 82 Umění a užité umění nabízí škola
možnost denního studia v pěti oborech vzdě-
lání: užitá fotografie a média; užitá malba;-
grafický design; výtvarné zpracování kera-
miky a porcelánu; tvarování průmyslových
výrobků – průmyslový design.

 � 13.00–18.00 
Den otevřených dveří SUŠ, Ostrava 
budova školy na Poděbradově ulici č.p. 33

 � 17.00–22.00 
Zahradní slavnost a tvůrčí dílny
(Poděbradova 33)
Koláže podle Koláře. Výroba originálních 

placek. Akční BodyArt – kreslení na tělo. 
Umělecký potisk plátěných tašek. Designové 
šperky a krabičky. Crazy fotoportréty.

Přineste svůj hrnek, misku, talířek z porce-
lánu nebo keramiky a můžete si ho vyzdobit 
pod dohledem zkušených keramiků!

Projekce animovaných prací žáků školy. 
Hudba a mnoho dalšího.

Po loňském úspěchu bude opět připravena 
prodejní výstava žákovských prací – grafiky, 
malby, fotografie i keramika za skvělé ceny!

Alliance Française Ostrava 32

AllianceFrançaise
Ostrava

Alliance Française Ostrava 
Na Hradbách 12, Ostrava
ostrava@alliancefrancaise.cz 
www.alliancefrancaise.cz/ostrava/ 
tel. č. 596 125 424, 728 666 116

 � 17.00–19.00 
Prezentace Alliance Française Ostrava
Alliance Française Ostrava, nezisková orga-
nizace sídlící v centru Ostravy a věnující se 

šíření francouzského jazyka a frankofonní 
kultury v Moravskoslezském kraji, představí 
přístupnou formou své kulturní i pedago-
gické aktivity. 

 � 19.00–20.00 
Základy francouzštiny
Alliance Française Ostrava vás zve 
na hodinu francouzštiny pro začátečníky. 
Spolu s našimi lektory se naučíte základní 
fráze, díky kterým zvládnete základní komu-
nikaci při vaší příští návštěvě Francie. 
Poradíme, jak si objednat v restauraci, naku-
povat, nebo zeptat se na cestu kolem-
jdoucích.

 � 20.00–23.00 
„Tour de France“ francouzskými regiony
Přednášky s ochutnávkou některých fran-
couzských specialit.

Chcete poznat nejzajímavější místa Francie?  
Přijměte tedy pozvání na malou „Tour de 
France“, během které si tuto zemi jistě zami-
lujete. Atmosféru česko-francouzského 
večera následně umocní ochutnávky někte-
rých místních specialit. 

Konkrétní program přednášek bude zve-
řejněn na našem webu a bude vyvěšen 
na dveřích Alliance Française Ostrava.

TyfloCentrum  
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TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. 
nám. Msgre Šrámka 1760/4 
Moravská Ostrava
posta@tyflocentrum-ova.cz 
www.tyflocentrum-ova.cz 
tel. č. 596 783 073

 � 18.00–23.00  R
Život ve tmě 
V TyfloCentru Ostrava vám ukážeme Život 
ve tmě aneb s jakými překážkami se musí 
nevidomí potýkat při přípravě jídla, výběru 
oblečení či cestě do práce. Také si můžete 
zastřílet ze zvukové pistole a na Pichtově 
psacím stroji vyťukat své jméno braillským 
písmem. Začátky prohlídek každou celou 
hodinu. Poslední vstup ve 22 hodin. Nutná 
rezervace na webu www.ostravskamuzej-
ninoc.cz.
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CIRKULUM, Cirkus trochu jinak, z. s
Hlavní třída, Ostrava-Poruba
cirkusjinak@cirkusjinak.cz
www.cirkulum.cz 
tel. č. 604 665 918

CIRKULUM – mezinárodní festival nového 
cirkusu a pouličního divadla v Ostravě

Druhý červnový víkend Ostrava opět ožije 
pouličním uměním a stane se na několik 
dní evropským centrem nového cirkusu. 
Neváhejte a navštivte v rámci Ostravské 
muzejní noci 2017 Hlavní třídu v Ostravě-
Porubě, zde se totiž koná v pořadí již druhý 
ročník mezinárodního festivalu nového 
cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM.

Tento unikátní kulturní festival nabízí po celý 
víkend volně přístupný program pro celou 
rodinu i interiérová představení špičkových 
zahraničních umělců v kouzelném prostředí 

cirkusového šapitó a doslova vás přenese 
do světa fantazie. Na pouličních scénách 
vystupují artisté a performeři z ČR, Itálie, 
Kanady, Německa, Holandska, Makedonie 
či Argentiny.

Sobotní program je veřejnosti přístupný již 
od 10 hodiny a ve 21.30 bude zakončen spe-
ciální vzdušnou akrobatickou show. V rámci 
akce se můžete těšit na plejádu domácích 
i zahraničních umělců, artisty, klauny, žong-
léry, hudebníky, chůdaře, provazochodce, 
živé sochy a mnoho dalších čísel. Bohatý 
doprovodný program navíc zahrnuje spoustu 
aktivit pro děti i dospělé.

Slezská lilie 35

Festival Slezská lilie, katedrála Božského 
Spasitele na náměstí Msgre Šrámka, 
kostel svatého Václava na Kostelním 
náměstí, Ostrava
info@slezskalilie.cz, www.slezskalilie.cz
tel. č. 608 972 908

Slezská lilie je mezinárodní křesťanský festi-
val současné hudby, jehož cílem je vytvářet 

klidnou atmosféru lidské sounáležitosti 
a snažit se pomáhat překonávat bariéry spo-
lečenských předsudků nejen pomocí hudby.

Před katedrálou Božského Spasitele  
(nám. Msgre Šrámka)

 � 17.00–17.45 
Fusion Lite

 � 19.00–19.45 
Ostrava zpívá gospel

 � 20.30–22.00 
Christafari (USA)

V katedrále Božského Spasitele 

 � 19.45–20.30 
Lenka Dusilová

 � 22.00–22.45 
Voxel

V kostele sv. Václava (Kostelní náměstí)

 � 15.30–16.30 a 17.30–18.30 
Zbigniew Czendlik

 � 16.30–17.30 
Roman Dostál & Slávek Klecandr

 � 18.30–19.00 
Ellen Makumbirofa

Pop Academy 36

Pop Academy, Sokolská třída 26  
Ostrava, 702 00
info@popacademy.cz
www.popacademy.cz 
tel. č. 773 872 877

Pop Academy vznikla v Ostravě v roce 2012. 
Jedná se o hudební školu, která se zamě-
řuje na vzdělávání v oblasti populární hudby. 
Vyučuje obory, jako je populární zpěv, 
muzikál, herectví, moderování a rétorika. 
Poskytuje kvalitní vzdělání dětem i dospělým 
bez věkových či jiných omezení. Pravidelně 
pořádá kulturní akce a v roce 2014 předsta-
vila veřejnosti dětské muzikálové představení 
Čaroděj ze země Oz. Je organizátorem mezi-
národní pěvecké soutěže Talent Ostrava.

 � 16.30–18.00  
Cover Ladies 
Zpěvačky z Pop Academy předvedou své 
oblíbené „covery“. Uslyšíte hudební styly 
od jazzu až po popík v hudebním klubu 
Parník. 
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Cooltour Ostrava, Černá louka 3188 
Moravská Ostrava
cooltour@cooltourova.cz  
www.cooltourova.cz, tel. č. 552 303 020

 � 17.00–24.00 
Garden Chill
Nechte se unášet na vlnách fresh hudby 
v podání rezidentních DJs Karl & John 
a jejich přátel. Vychutnejte si léto s drinkem 
v ruce, s nekonečným nebem nad hlavou 
a tropical-housovými selekcemi v celém těle. 
Bavte se s přáteli, zasněte se do prosluně-
ných beatů nebo si klidně zatančete – oblí-
bená akce Garden Chill míří do své druhé 
sezóny.

Stará aréna 38

Stará aréna, 28. října 23, Moravská Ostrava 
program@staraarena.cz 
www.staraarena.cz, tel. č. 777 420 152

 � 17.00–02.00 
Kavárna Stará aréna

 � 17.00, 18.00, 19.00 
Interaktivní prohlídka rodného domu 
Karla Reisze
Přímo v centru Ostravy na Masarykově 
náměstí stojí starý dům. Mnozí jej znají jako 
kulturní prostor s kavárnou a divadlo Stará 
aréna. Tento dům však skrývá bohatou his-
torii. Je například rodným domem Karla 
Reisze, který se stal slavným filmovým reži-
sérem v Británii a později také v Hollywoodu 
a prožil pozoruhodný život. Přijďte na naši 
interaktivní prohlídku, při které vás bude pro-
vázet tajemný pan Karel, od nějž se dozvíte 
zajímavosti z historie Ostravy.

 � 18.30–20.00 
Za minulostí staré Ostravy
Komentovaná prohlídka Ostravou. Vycházka 
provede návštěvníky místy, která připomí-
nají sedmi set padesáti letou historii města 
a příběhy s ní spojené. Vycházíme v 18.30 
od staré radnice na Masarykově náměstí.

Centrum PAnT 39

Centrum PANT, Čs. legií 222, Ostrava
petr.panek@pant.cz, www.centrum-pant.eu 
tel. č. 602 764 931

Centrum PANT vzniklo na konci roku 2016. 
Ve svém prostoru nabízí přednášky, debaty, 
filmové projekce a workshopy vztahující 
se k soudobým dějinám a společenským 
otázkám. Jeho součástí je také kavárna, 
knihovna s prezenčním půjčováním a knihku-
pectví zaměřené na historickou a společen-
skou literaturu. 

 � 18.30–24.00 
Cestujte s námi do historie
Vyfoťte se v minulosti, vyzkoušejte si práci 
s mapou a s historickými prameny, podívejte 
se na zajímavé dokumenty z českosloven-
ské historie, vyrobte si s dětmi vlastní ban-
kovku anebo jen tak přijďte posedět do naší 
útulné kavárny.



Linka A Výstaviště – Areál dílen DP Ostrava

Výstaviště 16:05 16:25 16:45

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
ut

21:25 21:45 22:05

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
ut

23:05 23:25 23:45 00:05

Krajský úřad 16:08 16:28 16:48 21:28 21:48 22:08 23:08 23:28 23:48 00:08

Svinov mosty h.z. K K K K K K K 23:37 23:57 00:17

Poruba vozovna K K 17:00 21:40 22:00 K K K K K

Dílny DP Ostrava 16:22 16:42 17:05 21:45 22:05 22:22 23:22 23:42 00:02 00:22

Areál dílen DPO 16:24 16:44 17:07 21:47 22:07 22:24 23:24 K K K

 

Linka A Areál dílen DP Ostrava – Výstaviště 

Areál dílen DPO K K K 16:24 16:44 17:07

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
ut 22:07 22:24 22:44 23:04 23:24

Dílny DP Ostrava 15:27 15:47 16:07 16:26 16:46 17:09 22:09 22:26 22:46 23:06 23:26

Poruba vozovna K K K K K 17:15 22:15 K K K K

Krajský úřad 15:41 16:01 16:21 16:40 17:00 17:27 22:27 22:40 23:00 23:20 23:40

Výstaviště 15:43 16:03 16:23 16:42 17:02 17:29 22:29 22:42 23:02 23:22 23:42
 

Linka B Výstaviště – Vítkovice vysoké pece – Výstaviště 

Výstaviště 16:45 17:05 17:25 17:45

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
. 23:05 23:25 23:45

Senovážná 16:47 17:07 17:27 17:47 23:07 23:27 23:47

Vítkovice vys. pece 16:52 17:12 17:32 17:52 23:12 23:32 23:52

Nádraží střed 16:54 17:14 17:34 17:54 23:14 23:34 23:54

Výstaviště 16:57 17:17 17:37 17:57 23:17 23:37 23:57

Jízdní řády 
muzejních linek

Pro Ostravskou muzejní noc vypraví 
Dopravní podnik Ostrava zvláštní 
bezplatné linky, které zajistí přepravu 

cestujících mezi zúčastněnými 
institucemi. V provozu budou celkem čtyři 
autobusové linky označené písmeny A, 
B, C a D se společnou výchozí zastávkou 
Výstaviště, ze které jsou plánovány 
odjezdy jednotlivých spojů v každou 5., 
25. a 45. minutu. Na zastávce Výstaviště 
bude možný vzájemný přestup mezi 
jednotlivými autobusovými linkami, tak 
aby cestující mohli navštívit zúčastněné 
kulturní instituce. 
Doprava cestujících na všech 
muzejních linkách je bezplatná.

Linka C Výstaviště – Michálkovice

Výstaviště 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
ut 22:25 22:45 23:05

Most M. Sýkory 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 22:30 22:50 23:10

Konzervatoř 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 22:34 22:54 23:14

Most Pionýrů 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 22:38 22:58 23:18

Michálkovice K K 17:47 18:07 18:27 18:47 22:47 23:07 23:27
 

Linka C Michálkovice – Výstaviště

Michálkovice K K 17:48 18:08 18:28 18:48

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
ut 22:48 23:08 23:35

Most Pionýrů 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 22:57 23:17 23:44

Konzervatoř 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 23:01 23:21 23:48

Most M. Sýkory 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 23:04 23:24 23:51

Výstaviště 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 23:09 23:29 23:56
 

Linka D Výstaviště – Landek Park

Výstaviště 16:45 17:05 17:25 17:45

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
ut

22:45 23:05 23:25

Elektra 16:46 17:06 17:26 17:46 22:46 23:06 23:26

Stodolní 16:47 17:07 17:27 17:47 22:47 23:07 23:27

Důl Jindřich 16:49 17:09 17:29 17:49 22:49 23:09 23:29

Muglinovská 16:51 17:11 17:31 17:51 22:51 23:11 23:31

Náměstí S. Čecha 16:52 17:12 17:32 17:52 22:52 23:12 23:32

Landek Park K K K 18:00 23:00 23:20 23:40
 

Linka D Landek Park – Výstaviště

Landek Park K K K 18:05

ka
žd

ýc
h 

20
 m

in
ut

23:05 23:25 23:45

Náměstí S. Čecha 16:52 17:12 17:32 18:12 23:12 23:32 23:52

Muglinovská 16:54 17:14 17:34 18:14 23:14 23:34 23:54

Důl Jindřich 16:56 17:16 17:36 18:16 23:16 23:36 23:56

Stodolní 16:58 17:18 17:38 18:18 23:18 23:38 23:58

Elektra 16:59 17:19 17:39 18:19 23:19 23:39 23:59

Výstaviště 17:01 17:21 17:41 18:21 23:21 23:41 00:01

Pro Ostravskou muzejní noc vypraví 
Dopravní podnik Ostrava zvláštní bezplatné 
linky, které zajistí přepravu cestujících 

mezi zúčastněnými institucemi. V provozu 
budou celkem čtyři autobusové linky 
označené písmeny A, B, C a D se společnou 
výchozí zastávkou Výstaviště, ze které 
jsou plánovány odjezdy jednotlivých spojů 
v každou 5., 25. a 45. minutu. Na zastávce 
Výstaviště bude možný vzájemný přestup 
mezi jednotlivými autobusovými linkami tak, 
aby cestující mohli navštívit zúčastněné 
kulturní instituce.

Doprava cestujících na všech muzejních 
linkách je bezplatná.



Landek Park | 22 |

Most Pionýrů | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | 27 | 36 |

Muglinovská | 13 | 15 |

| 10 | 30 | Nám. S. Čecha

Výstaviště | 1 | 25 | 37 | 38 | 

Vítkovice vys. pece | 20 | 21 | 

| 12 | Důl Jindřich
| 29 | Konzervatoř

| 18 | 28 | Krajský úřad 

 | 19 | Michálkovice 

Nádraží střed | 23 | 

Most M. Sýkory  | 1 | 4 | 8 | 14 | 26 | 32 | 38 | 

Areál dílen DP Ostrava | 24 |

Dílny DP Ostrava | 24 |

Poruba vozovna | 34 |

| 2 | 7 | 33 | 35 | 39 | Elektra

| 7 | 11 | 16 | 31 | 35 | 39 | Stodolní

Senovážná | 18 | 
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Rádio vašeho kraje

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



Festival f inančně podpořil Moravskoslezský kraj  
a statutární město Ostrava

Mediální par tner:

Par tneři:

Festival muzejních nocí 2017 pořádá Asociace muzeí a galerií 
České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR.  
Další festivalové akce najdete na www.muzejninoc.cz

Ostravská muzejní noc se koná pod záštitou hejtmana
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka

a primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury.



Ostravská muzejní noc 2017

V roce 2017 vydalo ve spolupráci s partnery  
Ostravské muzeum.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu  
Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.

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


