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OSTRAVSKÉ MUZEUM
18 – 24 h

Masarykovo náměstí 1,
728 41 Ostrava
ostrmuz.cz

muzeum@ostrmuz.cz
+420 597 578 450

15.30 – 17 h
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA / sraz
u sochy Ikara na Prokešově náměstí
v 15.30 h a ukončení cca v 17 h před
Ostravským muzeem
Komentovaná vycházka pro rodiny
s dětmi i další zájemce je vedena
jižní částí Komenského sadů, bermou
Ostravice, Malou Kodaní a Farskou
zahradou. Příjemně zakončit vycházku je
pak možné v pracovní dílně Ostravského
muzea na Masarykově náměstí.
Budeme si všímat historie místa, života
kolem řeky, obnovené zahrady u fary
s herními prvky.
Délka trasy 2 km.
Průvodkyní jsou Mgr. Kateřina
Barcuchová a Ing. Zdenka Rozbrojová,
pracovnice Ostravského muzea
17 – 21 h
RUKODĚLNÁ DÍLNA
V dílně se budou vyrábět malé dřevěné
modely větrných mlýnů, které tematicky
navazují na aktuální výstavu.

18– 23 h
KVÍZY
Návštěvníci si mohou v přednáškovém
sále OM vyzkoušet vědomostní kvízy
z různých muzejních témat (příroda,
historie, poznej předmět, všimli jste si,
mix otázek)
18– 23 h
VYHLÍDKA Z VĚŽE STARÉ RADNICE
Z bezpečnostních důvodů je počet
návštěvníků věže omezen na 10 osob.
Nutná rezervace
na www.ostravskamuzejninoc.cz
(vstup co 30 minut vždy v půl a celou
hodinu)

→

17.30– 18.30 h
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA (začátek
před budovou muzea)
Komentovaná vycházka
pro rodiny s dětmi i další
zájemce je vedena od budovy
Ostravského muzea, ulicí Kostelní,

Malou Kodaní, bermou Ostravice
a Farskou zahradou. Budeme si všímat
historie místa, přírodnin, života kolem
řeky, obnovené zahrady u fary s herními
prvky.
Délka trasy 1,5 km.
Průvodkyní jsou Mgr. Kateřina
Barcuchová, Mgr. Eva Mertová
a Ing. Zdenka Rozbrojová, pracovnice
Ostravského muzea

OSTRAVSKÉ MUZEUM
18 – 24 h

18– 23 h
PROMÍTÁNÍ KRÁTKÝCH FILMŮ
Z HISTORIE OSTRAVY A SERIÁL
„STŘÍPKY OSTRAVSKÉ ARCHEOLOGIE“

18– 23 h
PROHLÍDKA AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Výstava je kapacitně limitována počtem
20 osob, každou půlhodinu.

18– 24 h
PROHLÍDKA STÁLÝCH EXPOZIC
Uměleckohistorické sbírky, historie
Ostravy, archeologie, paleontologie
a geologie, mineralogie, příroda
a krajina Ostravska, etnografie
a historie hornictví.
Poslední vstup je v 23.30 h

Nutná rezervace
na www.ostravskamuzejninoc.cz
(vstup co 30 minut vždy v půl
a celou hodinu)
Otevřena bude také japonská kavárna
Heiwa, kde je pro děti připraven
program: Origami a Furoshiki – práce
s papírem.

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V OSTRAVĚ
17 – 24 h

Galerie výtvarného umění
v Ostravě, p. o.
Dům umění,
Jurečkova 9, Ostrava
gvuo.cz

info@gvuo.cz
+420 596 112 566

17 – 24 h
MARIUS KOTRBA / Velký okamžik
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Velikonoční příběh v umění
Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO /
Maximilián Pirner
17 – 23 h
KOTRBŮV ATELIÉR
Otevřená interaktivní dílna pro
děti i dospělé. Přijďte se inspirovat
sochami a obrazy Maria Kotrby.
Můžete si vytvořit svého Golema,
hrát si s barevnými rourami a dalším
materiálem, který ve své tvorbě
autor využíval.
18 – 19 h
PALO NOVÁK
Přijďte si zabubnovat na tradiční
africké bubny Djembe a Dundun.
Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz
19 – 20 h
THEATR LUDEM
Tvořivá dramaticko-výtvarná dílna, ve
které objevíme svého vnitřního umělce.
Určeno pro děti od 6 do 12 let.
Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz

19 – 20 h
JIŘÍ VÉSKA
Program bude oživen hrou
na akustické nástroje.
20 h
MAMALÖR / koncert
21 h
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
V tomto unikátním projektu budete
moci navštívit multimediální výstavu
a objevovat neobyčejné životy lidí kolem
vás. Ve 21.00 hodin pak galerie ožije
divadlem. V dokumentární inscenaci
dostanete možnost sdílet a nahlédnout
příběhy spolu s herci Divadla
Petra Bezruče.
Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz
Alternativa Café – otevřeno do 24 h

RADNICE MĚSTA OSTRAVY
17 – 23 h

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
ostrava.cz
ostravainfo.cz

+420 596 281 111
+420 599 443 096

PROGRAM PŘED BUDOVOU
NOVÉ RADNICE:
17 – 22 h
PROGRAM PŘED BUDOVOU
NOVÉ RADNICE
Tvůrčí podvečer plný zábavné činnosti
s pedagogy středisek volného času,
virtuální realita pro děti i dospělé,
malování na obličej, hudební program
na pódiu.
17 h
LOVESONG ORCHESTRA
17.30 h
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
Letošní ročník Ostravské muzejní noci
bude slavnostně zahájen za přítomnosti
primátora Tomáše Macury.
17.45 h
DIVADLO VĚDY DOLNÍ VÍTKOVICE
18 – 23 h
PROHLÍDKA BUDOVY RADNICE
Komentované skupinové
prohlídky prostor radnice včetně
pracovny primátora.
18.30 h
LOVESONG ORCHESTRA

19.30 h
DIVADLO VĚDY DOLNÍ VÍTKOVICE
20.30 h
KACZI / KONCERT
18 – 23 h
VYHLÍDKY Z VĚŽE RADNICE
Večerní a noční vyhlídky z ochozu
věže ve výšce 73 m do širokého okolí.
K dispozici jsou návštěvníkům dva
dalekohledy.

VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26
16 – 24 h

Centrum kultury
a vzdělávání Moravská
Ostrava, příspěvková
organizace
Výstavní síň Sokolská 26
Sokolská třída 26,
702 00 Ostrava
ckv-ostrava.cz
sokolska26.cz
sokolska26@ckv-ostrava.cz
+420 596 138 937

16 – 24 h
Volný vstup do expozic
LENKA KLODOVÁ – NA NÁVŠTĚVĚ
U ŽENY
Multimediální autorka pocházející
z Ostravy ve své prezentaci vychází
z charakteru galerie jako luxusního
bytu ve vile. Zaměřuje se na objektovou
tvorbu, kdy objekty tematicky
korespondují s původními charaktery
místností. Nainstalovanými objekty
je oživeno prostředí kuchyně, ložnice
i obývacího salonu. Spojilo se tak stálé
téma umělkyně – ženská otázka –
s prostředím domácího interiéru,
který byl dlouho považován za jedinou
doménu působení ženy.
18 – 20 h
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
Proměňte svá malá zlatíčka
v roztomilého tygra, krásnou princeznu
nebo třeba zlou čarodějnici
18 – 20 h
E XPRESNÍ MALBA NETYPICKÝMI
PRVKY
Lenka Klodová zobrazuje i domácí
prostředí, takže si vyzkoušíme tak
trochu netradiční malování. Malovat
budeme pomocí nejrůznějších věcí,
které najdeme doma (hřeben, kartářek,
vidlička…), a uvidíme jakou stopu

prvky na papíře zanechají. Společně
vytvoříme obrovské dílo, na kterém se
budou děti moct výtvarně vyřádit.
20 – 22 h a 22 – 24 h
KUCHYŇSKÁ LITOGRAFIE
V kuchyni tak trochu jinak, ale určitě se
nebudeme nudit!
Tématem výstavy Lenky Klodové je
ženská otázka s prostředím domácího
interiéru, ve kterém ženy nejčastěji
působily a často i dnes působí. Pojďme
nudný domácí prostor nabourat
a vytvořit z něj kreativní dílnu.
Celé tvoření je propojeno s domácím
prostředím kuchyně a tím, co používáme
každý den doma. Práce se bude nést
v duchu ukázky experimentální grafické
techniky – Kuchyňské litografie.
Postup historické techniky přeneseme
do prostoru domácnosti a využijeme
toho, co nabízí spíž. Alobal zaměníme
za matrici, použijeme Coca-colu, aby
dotvořila výsledek a abychom dosáhli
výtisku, trošku se zapotíme. Vezmeme
polévkovou lžíci a krouživým pohybem
budeme přenášet tlak tak, abychom
matrici otiskli na papír a také se dozvíme
více informací o původní technice.
První časový blok je tematicky více
zaměřen na děti a mládež a druhý je
určen převážně dospělým.

MINIKINO KAVÁRNA
17 – 23 h

Centrum kultury
a vzdělávání Moravská
Ostrava, p. o.
Kostelní 3, 702 00
Moravská Ostrava
minikino.cz

minikino@ckv-ostrava.cz
+420 724 044 007
+420 599 527 851

17 h
PROJEKCE FILMU
ENCANTO
Film Encanto z dílny Walt Disney
Animation Studios vypráví příběh
neobyčejné rodiny Madrigalových.
Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném
domě v pulzujícím městečku
v kolumbijských horách, na
podivuhodném a očarovaném místě
zvaném Encanto. Kouzlo Encanto
způsobilo, že každé dítě v rodině má
jedinečný dar, od nadlidské síly až po
schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě
kromě jediné dívky jménem Mirabel.
Magie obklopující Encanto se začne
vytrácet a Mirabel zjistí, že právě
ona by mohla být poslední nadějí své
výjimečné rodiny.

Christie z roku 1937 je „Smrt na Nilu“
odvážným tajemným thrillerem režiséra
Kennetha Branagha o emocionálním
chaosu a smrtících následcích
vyvolaných milostnou posedlostí.
Dovolená belgického detektiva Hercule
Poirota na palubě okouzlujícího říčního
parníku v Egyptě se změní v děsivý
hon na vraha, ve chvíli kdy idylické
líbánky dokonalého páru postihne
tragédie. Příběh nespoutané vášně
a paralyzující žárlivosti, zasazený do
prostředí impozantní pouštní scenérie,
dech beroucích výhledů a majestátních
pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny
kosmopolitních cestujících, přičemž
nečekané zvraty a zápletky udržují
diváka v napínavé nejistotě až do
konečného rozuzlení.

Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz

Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz

21 h
PROJEKCE FILMU
SMRT NA NILU
„Smrt na Nilu“ je dílem hvězdného
filmového týmu, jenž stojí za zrodem
celosvětového hitu „Vražda v Orient
Expressu“ z roku 2017, s pětinásobným
kandidátem na Oscara Kennethem
Branaghem v roli ikonického detektiva
Hercule Poirota. Podle románu Agathy

KAVÁRNA A KLUB ATLANTIK
17 – 21 h

Kavárna a klub Atlantik
Centrum kultury
a vzdělávání Moravská
Ostrava, p.o.
Československých legií 7,
Ostrava
ckv-ostrava.cz
klubatlantik.cz
atlantik@ckv-ostrava.cz
+420 776 115 465

17 h
LOUTKOHRANÍ PRO RODIČE A DĚTI
Zveme rodiče a děti na společnou
výrobu prstových a jednoduchých
papírových loutek. Také budou čekat
klasické loutky - marionety i maňásci,
které se děti naučí vodit a ovládat.
Pod vedením lektorů pochopí základní
principy loutkového divadla. V jiné
části prostor Atlantiku se bude na
historickém filmovém projektoru
promítat pásmo animovaných pohádek.

19.30 h
ČERNÁ RUSALKA
Současný, nedávno debutující
prozaik Martin Müller představí svůj
hororově laděný román v podobě
dramatizovaného scénického čtení. Na
závěr křest knihy. Kromě autora účinkují
členové ostravské Bezejmenné skupiny:
Jana Balcarová, Lukáš Bárta a další.

PLATO Ostrava

městská galerie současného umění
17 – 22 h
Janáčkova 22
(bývalý Bauhaus)
702 00 Ostrava
plato-ostrava.cz

info@plato-ostrava.cz
+420 702 206 099

17 – 21.50 h
SPOLU, BLÍZKO – VYŠÍVÁNÍ UBRUSU
Budeme se věnovat ruční práci, která
nás odjakživa spojuje a umožňuje
vyjádřit v symbolickém jazyce obrazů
a barev naše touhy a přání. Letos
společně vyšijeme veliký ubrus.
Propojíme nejen gendery, věkové
skupiny, rodiny, ale třeba i národy.

17 – 22 h
UŽIJTE SI 5 000 m2
Po celou dobu akce si můžete
prohlédnout a využívat všechny
části prostoru od kina přes zahradu,
knihkupectví, koncertní stage a čítárnu
až k materiálové knihovně, nebo si
založit průkazku do knihovny.

21.50 h
FINÁLNÍ TEČKA SE SVÍČKAMI
A HARFOU
Pocit blízkosti umocníme symbolickou
tečkou na závěr. Usazeni dohromady
u jednoho velkého stolu pokrytého
společně vyšitým ubrusem a spoustou
svíček si za zvuků harfy v podání Petry
Bendové počkáme na finální okamžik.
Sfoukni svíčku a něco si přej…

Nabídneme i domácí ukrajinské koláče.
Výtěžek z jejich prodeje věnujeme
Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

HASIČSKÉ MUZEUM
MĚSTA OSTRAVY
17 – 24 h

Hasičské muzeum města
Ostravy
Zákrejsova 3/53,
702 00 Ostrava
muzeum.hzsmsk.cz

muzeum@hzsmsk.cz
+420 596 136 841

17 – 24 h
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, aneb vodní
hrátky pro děti
– Občerstvení zajištěno

18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h
– ukázky zásahu s historickým
automobilem Praga 150

ANTIKVARIÁT A KLUB
FIDUCIA
18 – 22 h

Nádražní 615/30
702 00 Ostrava
Klub
klubfiducia.cz
facebook.com/antikfiducia

akce@antikfiducia.cz
+420 596 117 312
po – pá 10 – 18 h

Antikvariát
e-antikvariat.com
antikfiducia.com
Okrašlovací spolek
krasnaostrava.cz
Databáze ostravských soch
ostravskesochy.cz
Databáze ostravských
památek
ostravskepamatky.cz

18 – 22 h
TEMNÝMI ZÁKOUTÍMI PODZEMNÍ
KRAJINY ANEB OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ
NOC VE FIDUCII
Otevřen bude antikvariát i obě galerie.
V antikvariátu a klubu Fiducia bude
na děti a jejich rodiče čekat zvláštní
podzemní krajina. Budou si ji moci
spolu s loutkoherci Hanou a Tomášem
Volkmerovými projít, prozkoumat ji,
objevovat a odkrývat její tajemství.
Budeme společně hledat otisky
podzemního života v temných zákoutích,
na schodech a na zdích. Formou frotáže
odhalíme, co podzemí ukrývá. Budeme
zkoušet frotovat všemožnými způsoby.
Následně všichni společně vytvoříme
jeden společný muzejní exponát. Protože
děti patří do muzea a dokáží jej oživit,
naplnit a rozžít.

Kromě podzemního dobrodružství se
můžete těšit také na výstavy, literární
soutěže v antikvariátu o naše ostravské
kulturní mapy a pexesa a další aktivity.

VÝTVARNÉ CENTRUM
CHAGALL
17 – 24 h

Výtvarné centrum
Chagall
Repinova 16, Ostrava
chagall.cz

chagall@chagall.cz
+420 602 532 894,
+420 605 964 765

17 – 24 h
JAN SAUDEK – fotografie, obrazy
Volná i komentovaná prohlídka výstavy.
17 – 24 h
JAROSLAV YARI BEŇO – fotografie
Volná i komentovaná prohlídka výstavy.

MUZEUM A GALERIE MLEJN
18 – 23.30 h

Spolek Mlejn –
Muzeum a galerie Mlejn
Nádražní 3136/138a,
Ostrava
mlejn.com

galeriemlejn@gmail.com
+420 596 136 033

GALERIE

ATELIER MLEJN

MUZEUM

18 – 21 h
BYLINY, JAK NA TO
Přednáška a malý workshop.

1 8 – 23 h
VOLNÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
EVA KOMÁROVÁ – obrazy

1 8 – 23.30 h
VOLNÁ PROHLÍDKA NOVÝCH
EXPOZIC:
MLÝNKY MORAVIA, MLÝNKY
LEINBROCK, PORKERTOVY
Volná prohlídka expozice ostravských
mlýnů, expozice kovových mlýnků
a šrotovníků a drobných hospodářských
předmětů.
18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Seznámíte se s historií ostravských
mlýnů, vyzkoušíte si mletí
na kamenných šrotovnících. Expozici
mlýnky a šrotovníky si prohlédnete
s komentářem k vystaveným exponátům
a jejich výrobcům

1 8 – 21 h
VÝTVARNÉ KURZY
Malování zájemců z řad veřejnosti
pod vedením lektorů. Ukázka cvičení
a různých technik.

GALERIE JÁMA 10
18 – 20 h

Přívozská 22
702 00, Ostrava
Facebook: Jáma 10 Gallery
+420 724 855 967

Galerie Jáma 10 je neprofitní galerie
spravovaná z. s. Galerie Michal. Věnuje
se výstavám současného umění,
českého i zahraničního. Prezentuje
projekty především mladých umělců,
malbu, instalaci, objekty a nová média.
V době Ostravské muzejní noci bude
výstava obohacená o projekci videoartu
z okruhu umělců galerie.
18 – 20 h
ŠIMON BUREŠ
volná prohlídka výstavy

GALERIE GONG
18 – 24 h

Dolní Vítkovice,
multifunkční aula Gong,
Ostrava-Vítkovice
hana.duranova@dolnivitkovice.cz
https://www.dolnivitkovice.cz/galerie-gong/
+420 595 952 672

18 – 24 h
VOLNÁ PROHLÍDKA VÝSTAV
18 – 23 h
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV
19 h
ČESKOSLOVENSKÁ GRAFIKA
Československá grafika představuje
umělce, kteří jsou spojeni s tímto
soustátím a prožili s ním vzlety
i pády, uvidíte díla Josefa Čapka,
Maxe Švabinského, Zdeňka Sýroky
a mnoha dalších.
20 h
OP-ART A KINETISMUS
Op-art a Kinetismus, byť se tyto dva
umělecké směry prolínají, tak jsou mezi
nimi rozdíly, podívejte se na ně s námi.
21 h
KRIŠTOF KINTERA
Krištof Kintera a jeho město Neuropolis
vystavěno z baterií a elektronických
součástek, které nás obklopují v naší
každodennosti, aniž bychom je vnímali.
Prozkoumejte s námi, co se skrývá
v našich pomocnících.

22 h
BRIDGET RILEY & MILAN DOBEŠ
Bridget Riley & Milan Dobeš, jména
těchto dvou umělců jsou spjatá
s geometrickou abstrakcí, na niž se
symbolicky oba vrhli ve svých třiceti
letech. Společně se setkali na výstavě
Documeta 4 v Kasselu. Co ovlivnilo
jejich tvorbu a jak se vyvíjela?
Po celou dobu programu budou
připraveny výtvarné dílny pro děti.

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
MUZEUM
16 – 22 h

Národní zemědělské
muzeum Ostrava
příspěvková organizace
Vítkovice 3033,
703 00 Ostrava
nzm.cz

ostrava@nzm.cz
+420 777 485 152

16 – 22 h
PROGRAM PŘED BUDOVOU
NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA
16 – 20 h
MOBILNÍ SALAŠ S ŽIVÝMI OVEČKAMI
– ovečky plemene Valašská ovce
– dojící ovčí trenažér s ukázkou
předmětů ze salaše
– vlněná dílnička pro děti
– ukázka výroby vlněného sukna
18 h
UKÁZKA RUČNÍHO STŘÍHÁNÍ OVCÍ
S ODBORNÝM VÝKLADEM
19 h
VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY
ÚSMĚV
20.30 h
KONCERT RENÉ MATLÁŠEK
18 – 22 h
TÁBORÁK A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
18 – 23 h

Národní památkový
ústav, územní odborné
pracoviště v Ostravě
ul. Odboje 1, Moravská
Ostrava
npu.cz/cs/uop-ostrava/
sekretariat.ostrava@npu.cz
+420 595 133 903
FB: @pamatkariostrava

18 h
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA
PŘÍVOZEM SE ZAMĚŘENÍM NA DÍLO
ARCHITEKTA A URBANISTY CAMILLA
SITTEHO (1843–1903) / sraz na náměstí
Svatopluka Čecha, před kostelem
Neposkvrněného početí Panny Marie
Centrum Přívozu představuje
urbanisticky jedinečnou část Ostravy,
vystavěnou podle regulačního plánu
vídeňského architekta Camilla Sitteho.
Historizující a secesní domy, kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie
i radnice, nyní sídlo Archivu města
Ostravy, reprezentují architektonickou
a urbanistickou tvorbu přelomu
19. a 20. století. Sitte novou centrální
část Přívozu komponoval podle zásad,
které formuloval ve své knize Stavba
měst podle uměleckých zásad, vydané
v roce 1889. V ní se vymezil proti
pravoúhlému schematismu blokové
zástavby tehdejších nových částí měst
a vyslovil se ve prospěch malebnosti
a inspirace historickými příklady na
základě svého studia středověkých
a raně novověkých italských
a středoevropských historických sídel.

Vyprávět si budeme o historii zástavby
Přívozu i o dějinách architektury
a urbanismu na základě prohlídky tamní
zástavby. (Martin Strakoš).
Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz
22 h
Hlavní budova NPÚ, ÚOP v Ostravě
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVOU ARCHITEKT CAMILLO
SITTE (1843–1903) A JEHO TVORBA
NA OSTRAVSKU
Prohlídku výstavy komentářem
doprovodí její autoři Martin Strakoš
a Romana Rosová. Zaměří se nejen
na Sitteho práce pro Ostravsko
z přelomu 19. a 20. století, ale i na
celkový přehled jeho tvorby a na její
zhodnocení v průběhu 20. století.
Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz

DŮL MICHAL
18 – 24 h

ČSA 95/413
715 00
Ostrava-Michálkovice
dul-michal.cz

dulmichal@npu.cz
+420 771 227 965

1 8 – 24 h
ZPŘÍSTUPNĚNÍ AREÁLU
DOLU MICHAL
Mezi 18 a 24 hodinou bude
pro veřejnost zpřístupněna
administrativní budova Dolu Michal.

1 9 h, 20.30 h, 22 h
NOČNÍ PROHLÍDKA DOLU MICHAL
S PRŮVODCEM
V průběhu večera se uskuteční
3 speciálně připravené noční prohlídky
Dolu Michal s průvodcovským
výkladem. Zájemci o prohlídku
projdou administrativní budovou do
těžní budovy, areálem Dolu Michal
a prohlídku zakončí u funkčního parního
stroje. Rezervace není nutná.

DOPRAVNÍ PODNIK
OSTRAVA a. s.
18 – 24 h

Dopravní podnik
Ostrava a.s.,
Poděbradova 494/2,
Ostrava-Moravská
Ostrava, 702 00
dpo.cz

+420 597 402 171

Pro Ostravskou muzejní noc zpřístupní
Dopravní podnik Ostrava tradičně
místo deponace historických tramvají,
které se nachází v areálu vlastních
dílen v Ostravě-Martinově. Při této
příležitosti budou vystaveny i další
historické dopravní prostředky
a tematické předměty ze sbírek
městského dopravce. Velmi
atraktivní jsou pro návštěvníky také
krátké okružní jízdy historických
vozidel po areálu.

18 – 24 h
ZPŘÍSTUPNĚNÍ DEPOZITÁŘE
Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci
budou z tramvajové zastávky Martinov
přes zastávku Dílny DP Ostrava (před
vstupem do dílen) k místu expozice
historických vozidel pravidelně jezdit
historické a současné tramvaje.
Pěší průchod areálem nebude možný.

JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA
17.30 – 22 h
Janáčkova filharmonie
Ostrava,
28. října 2556/124,
702 00 Moravská
Ostrava a Přívoz
jfo.cz

office@jfo.cz
+420 597 489 499

Vstup: služební vchod JFO / z levé
strany budovy Domu kultury města
Ostravy (DKMO)
Workshopy a koncerty proběhnou
v orchest(h)řišti, které se nachází za
DKMO – v případě nepříznivého počasí
proběhnou v hudebním sále JFO
od 18 h
DĚTSKÝ WORKSHOP /
ORCHEST(H)ŘIŠTĚ
Společně s dětmi budeme objevovat
zapomenutou schopnost přirozeného
pohybu a zpěvu. Od nekoordinovaného
pohybu k tanci, od neartikulovaného
zvuku ke zpěvu.
17.30 – 21 h
DOBRODRUŽSTVÍ FILHARMONISTIKY
Roztočte mozkové závity na plné
obrátky! Je tady hudební stezka plná
záludných úkolů.

17.30 – 22 h
HUDEBNÍ TOUHY / zkušebna JFO
Objevte svůj skrytý talent! Jedinečná
příležitost vyzkoušet si hru na různé
hudební nástroje.
od 20 h
KOMORNÍ KONCERT /
orchest(h)řište
od 19 h, 21 h
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZÁZEMÍM
JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA /
začínáme u vstupu do JFO
Posluchače odvedeme z jim důvěrně
známého hlediště. Kde se co děje než
začne koncert? Kde bude stát nový
koncertní sál?

DIVADLO PETRA BEZRUČE
21 – 22 h

Divadlo Petra Bezruče
v Domě umění, GVUO,
Poděbradova 1291/12,
Ostrava, 702 00
bezruci.cz

+420 605 268 799

21 h
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Vyprávění příběhů je odvěkým základem
naší kultury. Díky nim poznáváme svět
i sebe. Zavřená jeviště je znemožnila
divadelníkům vyprávět tak, jak jsou
zvyklí. Proto se Divadlo Petra Bezruče
rozhodlo zprostředkovat veřejnosti
osudy lidí, které tato doba odsunula.
Umělci pravidelně po dobu čtyř
měsíců navštěvovali seniory v domově
s pečovatelskou službou v Bystřici
nad Olší a poslouchali jejich životní
příběhy. Příběhy plné bolesti i radosti.
Všechny však spojovalo jedno.
Láska. Láska k domovu, k Bohu, láska
partnerská, sourozenecká i rodičovská,
láska k životu.

V tomto unikátním projektu budete
moci navštívit multimediální výstavu
a objevovat neobyčejné životy lidí kolem
vás. Ve 21.00 hodin pak galerie ožije
divadlem. V dokumentární inscenaci
dostanete možnost sdílet a nahlédnout
příběhy spolu s herci Divadla
Petra Bezruče.
Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz

LIDOVÁ KONZERVATOŘ
A MÚZICKÁ ŠKOLA, p. o.
17.30 – 21 h

Lidová konzervatoř
a Múzická škola, p. o.,
Wattova 5, 702 00
Ostrava-Přívoz

sekretariat@lko.cz
+420 603 289 098
+420 603 289 098

17.30 – 18.30 h
TVOŘÍME VLASTNÍ ORIGINÁLNÍ
ŠPERK / taneční sál
Tvůrčí dílna
Děti seznámíme s navlékacími
technikami a umožníme jim
vytvořit si originální náramek nebo
náušnice. Dospělým návštěvníkům
předvedeme drátěné šperkařské
polotovary a jiné komponenty
a naučíme je, jak postupovat při výrobě
drobných šperků. Účastníci tvořivé dílny
tak získají možnost vytvořit si vlastní
jednoduché šperky. Součástí dílny bude
představení působnosti a programové
nabídky výtvarného oddělení Lidové
konzervatoře, příspěvkové organizace.
18 – 19 h
KONCERT KLASICKÉ HUDBY /
koncertní sál
S klasickým repertoárem vystoupí
posluchači, pedagogové a jejich přátelé.

19.30 – 21 h
KONCERT ODDĚLENÍ JAZZU
A POPULÁRNÍ HUDBY
Vystoupí posluchači, pedagogové
a přátelé oddělení jazzu
a populární hudby.
Součástí obou koncertů bude seznámení
s uměleckou programovou nabídkou
hudebního oboru Lidové konzervatoře,
příspěvkové organizace.
Všechny akce se budou konat v budově
ředitelství Lidové konzervatoře
a Múzické školy ve Wattově ulici č. 5
v Ostravě-Přívoze.

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
OSTRAVA
17 – 22 h

Střední umělecká
škola, Ostrava
Poděbradova 959/33,
Ostrava, 702 00
www.sus-ostrava.cz

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
maturitního studia v pěti oborech
vzdělání: užitá fotografie a média;
užitá malba; grafický design (grafika,
ilustrace, animace); výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu; průmyslový
design (design výrobků; design obalů).

17 – 20 h
ZAHRADNÍ SLAVNOST A DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SUŠ, OSTRAVA
– tvůrčí dílny pro malé i velké:
– potisk plátěných tašek s variabilními
motivy ORIGAMI
– výroba klíčenek – 3D tisk
– výroba dárkové krabičky
– „Rodinné album“ – focení v retro stylu
– výroba ručního papíru
– haptické překvapení
– promítání animovaných žákovských
filmů
– dekorace šperků
Pro návštěvníky bude opět připravena
prodejní výstava žákovských výtvarných
prací – grafiky, maleb, fotografií
i keramiky!

TYFLOCENTRUM OSTRAVA
19 – 24 h

TyfloCentrum Ostrava
náměstí Msgre Šrámka
1760/4, Moravská Ostrava
www.tyflocentrum-ova.cz
posta@tyflocentrum-ova.cz
+420 596 783 073

19 – 24 h
Jak mohou nevidomí rozlišit barvy? Jak
si přečtou knihu? Jak poznají, kdo jim
volá? A jak si rozumí s počítačem?
Nejenom na tyto otázky vám odpovíme
během Ostravské muzejní noci.
Na Pichtově psacím stroji nám
můžete vyťukat zprávu nebo napsat
vlastní jméno, s klapkami na očích
(a s pomocí Colortestu) si vyberete
svou oblíbenou barvu, zahrajete si na
Popelku a přeberete hrách (bez pomoci
holubů), případně můžete zkusit soutěž
ve střelbě (laserové a zvukové) a pomocí
mluvícího počítače zjistíte, zda zvládnete
psát všemi deseti (samozřejmě poslepu).
Také si můžete vyzkoušet naprostý
opak – počítač, který můžete ovládat
pouze pomocí pohybu očí.

Začátky prohlídek každou celou
hodinu. Poslední vstup ve 23 hodin.
Nutná je rezervace předem na
www.ostravskamuzejninoc.cz

RADNICE MĚSTSKÉHO
OBVODU MORAVSKÁ
OSTRAVA A PŘÍVOZ
16 – 21 h

Radnice městského
obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše
555/6, Ostrava
moap.cz
posta@moap.ostrava.cz
+420 599 444 444
FB: @moap.ostrava
MOBILNI ROZHLAS: www.moap.munipolis.cz

16 – 21 h
Projděte se centrem města s průvodcem
a poté přijďte zhlédnout swingové
vystoupení s workshopem, poslechnout
si zpěv, podívat se na výstavu a navštívit
kancelář starosty, který bude připraven
si s Vámi povídat. Připraveny budou hry
pro děti a chybět nebude ani malování
na obličej. Přímo u radnice budou
připraveny stánky s občerstvením.
16 – 21 h
VÝSTAVA OBRAZŮ PETRY MENZLOVÉ
FLUID ART NA TÉMA „JARO“
Výstava bude doplněna o básně
autorčina bratra Jana Menzla.
16 – 21 h
VÝSTAVA FENOMÉN CYKLISTIKY /
Dvorana

17 h
ZAHÁJENÍ PROGRAMU PŘED RADNICÍ
Proslov starosty Petra Veselky
a následné vystoupení mažoretek
z Elité Ostrava. Večerní program bude
moderovat Jan Menzl.

→

16 h
PROCHÁZKA S PRŮVODCEM PETREM
LEXOU PŘENDÍKEM / sraz před radnicí
na náměstí Dr. E. Beneše
Procházka na téma
Svět moravskoostravských kaváren

1800–1945: Café Frankl, Wolny, Austria,
Union, Habsburg, Bellevue, Edison,
Savoy, Bristol, Arco, Elektra, Orient,
de l’Europe, Fénix… To jsou jen některé
z názvů kaváren, které vznikaly zejména
od 40. let 19. století v Moravské Ostravě.
Svět zaniklých i dvou existujících
kaváren budete mít možnost poznat
během komentované vycházky centrem
města. Dozvíte se o vzniku nejstarších
kaváren ve městě a jejich prudkém
rozvoji v 1. polovině 20. století. Součástí
vycházky jsou ukázky historických
fotografií a dobových novinových
textů. Komentovaná vycházka skončí
na Žerotínově ulici u kavárny Daniel.

RADNICE MĚSTSKÉHO
OBVODU MORAVSKÁ
OSTRAVA A PŘÍVOZ
16 – 21 h

17.45 a 18.45 h
SETKÁNÍ SE STAROSTOU PETREM
VESELKOU V JEHO KANCELÁŘI
Nutná je rezervace předem na
www.ostravskamuzejninoc.cz
18 h
PROCHÁZKA S PRŮVODCEM PETREM
LEXOU PŘENDÍKEM / sraz u tramvajové
zastávky Důl Jindřich
Procházka na téma: Ostrava secesí
oděná: komentovaná vycházka
centrem Ostravy přibližuje zájemcům
nejhodnotnější existující i zaniklé
stavby postavené ve stylu secese/art
noveau. Součástí vycházky je ukázka
historických snímků. Komentovaná
vycházka končí u naší radnice.
18 – 20.30 h
KLAUNI Z BALÓNKOVA
18.15 h
VYSTOUPENÍ JAZZ MONKEYS
A WORKSHOP
19 h
PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ RENÉ
MATLÁŠKA
Ostravského písničkáře doprovodí
kytarista Víťa Štaigl.

20 h
FOTOPROJEKCE OSTRAVA VE
FOTOGRAFIÍCH PŘED ROKEM 1900
Jak vypadalo naše město za našich
pra-pra-pradědů? Odpověď vám
může poskytnout stovka historických
fotografií, které byly pořízeny mezi lety
1880–1900. Výběr nejzajímavějších
fotografií z poslední třetiny 19. století
vám ukáže Ostravu v zcela jiném světle.
Kde jsou dnes výstavní domy – tam
stály statky, namísto tramvajových
zastávek uvidíte pasoucí se husy
a na náměstích uvidíte ještě barokní
domy. K historickým fotografiím
je opatřen současný fotografický
pohled, takže se v tématech snadno
zorientujete. Nebude chybět ani odborný
komentář a popis fotek. Průvodcem
bude Petr Lexa Přendík.
20.40 h
VYSTOUPENÍ JAZZ MONKEYS

RÁDIO OSTRAVAN
17 – 22 h

Rádio Ostravan
Přívozská 10, Ostrava
radioostravan.cz

+420 602 621 106

17 h, 17.30 h, 18 h, 18.30 h, 19 h, 19.30 h,
20 h, 20.30 h, 21 h, 21.30 h
EXKURZE V RÁDIU OSTRAVAN
Podívejte se, jak vzniká vysílání
internetového Rádia Ostravan, které
je specifické v tom, že hraje výhradně
hudbu našeho Moravskoslezského
kraje. Uvidíte moderátora přímo v akci
a, pokud budete chtít, můžete si něco
říct do éteru – třeba pozdravit své
přátele nebo jim nechat zahrát písničku
na přání. Délka návštěvy 20 až 25 minut.
Nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz

ATELIÉR PRO DIVADELNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PŘI NDM
19 – 22 h

Ateliér pro divadelní
vzdělávání při NDM,
Divadlo Antonína
Dvořáka, Smetanovo
nám. 3104/8a, Ostrava
702 00
ndm.cz

+420 731 505 858

19 h, 19.20 h, 19.40 h, 20 h, 20.20 h,
20.40 h, 21 h, 21.20 h, 21.40 h
CESTA ZÁKULISÍM DIVADLA
ANTONÍNA DVOŘÁKA
Vydejte se s námi na netradiční
prohlídku divadelního zákulisí, zakřičte
si do prázdného hlediště, otočte
se na jevištní točně, objevte kouzlo
zšeřelého foyer… Nelekejte se, pokud
v potemnělých zákoutích či spletitých
chodbách, pod točnou, či na jevišti
potkáte podivné postavy… nejspíše nám
utekly z repertoáru! Baterku i děcka
s sebou – chystáme pro vás správnou
divadelní freakshow!
Vaše cesta zákulisím Divadla Antonína
Dvořáka začíná u služebního vstupu
do divadla. Kapacita prohlídek
omezena, nutná je rezervace předem
na www.ostravskamuzejninoc.cz
Vhodné pro rodiče a děti od 5 let.

MUSEUM+
ve vysokých pecích v DOV
18 – 21 h

MUSEum+
Dolní Vítkovice, OstravaVítkovice
museum-plus.cz
karolina.bukovska@museum-plus.cz
+420 607 123 139

MUSEum+ je nová příspěvková
organizace ministerstva kultury ČR,
první svého druhu v Ostravě. Jejím
cílem je zrekonstruovat vysoké pece 4
a 6 v Dolních Vítkovicích a nabídnout
v nich návštěvníkům moderní expozice,
kreativní dílny a laboratoře, restauraci,
kavárnu a mnoho dalšího.

18 h a 20 h
PROHLÍDKA OKOLO VYSOKÝCH PECÍ
A PŘEDSTAVENÍ MUSEA+
(sraz v 18.00 a 20.00 před multifunkční
halou GONG)
Zveme vás na hodinovou prohlídku
okolo vysokých pecí 4 a 6, během nichž
budeme mluvit o historii, současnosti,
a především budoucnosti místa.
Představíme architektonickou studii
na konverzi pecí pro MUSEum+ a také
poprvé budeme prezentovat digitální
dvojče této národní kulturní památky
(3D model).

V provozu budou celkem čtyři autobusové
linky označené písmeny A, B, C, D se
společnou zastávkou Konzervatoř, ze
které jsou plánovány odjezdy jednotlivých
spojů v každou 15., 35. a 55. minutu.
Na zastávce Konzervatoř bude možný
vzájemný přestup mezi jednotlivými
autobusovými linkami, tak aby cestující
mohli navštívit zúčastněné kulturní
instituce.

Jízdní řády
muzejních linek

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

DOPRAVA CESTUJÍCÍCH NA VŠECH
MUZEJNÍCH LINKÁCH JE BEZPLATNÁ

Konzervatoř – Dolní Vítkovice – Konzervatoř

Konzervatoř

16:55 17:15 17:35

Krajský úřad

16:58 17:18 17:38

Dolní Vítkovice

17:04 17:24 17:44

Konzervatoř

17:10 17:30 17:50

Linka B

Konzervatoř – Náměstí S. Čecha – Konzervatoř

Konzervatoř

16:55 17:15 17:35

22:15 22:35 22:55 23:15 23:35



Husův sad

16:56 17:16 17:36

22:16 22:36 22:56 23:16 23:36



Most M. Sýkory

16:58 17:18 17:38

22:18 22:38 22:58 23:18 23:38



Elektra

17:03 17:23 17:43

22:23 22:43 23:03 23:23 23:43



Stodolní

17:04 17:24 17:44

22:24 22:44 23:04 23:24 23:44



Muglinovská

17:07 17:27 17:47

22:27 22:47 23:07 23:27 23:47



Muglinovská

17:10 17:30 17:50

Stodolní

17:13 17:33 17:53

Elektra

17:14 17:34 17:54

22:15 22:35 22:55 23:15 23:35



22:18 22:38 22:58 23:18 23:38



22:24 22:44 23:04 23:24 23:44 0:04
22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 0:10

každých 20 minut

Náměstí S. Čecha 17:08 17:28 17:48

každých
20 minut

Linka A

22:28 22:48 23:08 23:28 23:48 0:08
22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 0:10
22:33 22:53 23:13 23:33 23:53 0:13
22:34 22:54 23:14 23:34 23:54 0:14

Most M. Sýkory

17:19 17:39 17:59

22:39 22:59 23:19 23:39 23:59 0:19

Husův sad

17:21 17:41 18:01

22:41 23:01 23:21 23:41 0:01

0:21

Konzervatoř

17:22 17:42 18:02

22:42 23:02 23:22 23:42 0:02

0:22

Konzervatoř – Michálkovice

Konzervatoř

16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35

Husův sad

16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36

Most Pionýrů

16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37

Linka C
Michálkovice





17:46 18:06 18:26 18:46

23:16 23:36
23:17 23:37
23:26 23:46

Michálkovice – Konzervatoř




17:47 18:07 18:27 18:47

23:27 23:47
každých
20 minut

Michálkovice

23:15 23:35
každých
20 minut

Linka C

Most Pionýrů

17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56

Husův sad

17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58

Konzervatoř

17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59

Linka D

Most Pionýrů – Areál dílen DPO

Most Pionýrů

17:32 18:12 18:52 19:32 20:12 20:52 21:32 22:12 22:52 23:32

Husův sad

17:34 18:14 18:54 19:34 20:14 20:54 21:34 22:14 22:54 23:34

Konzervatoř

17:35 18:15 18:55 19:35 20:15 20:55 21:35 22:15 22:55 23:35

Svinov,mosty















23:36 23:56
23:38 23:58
23:39 23:59



23:03 23:43

Dílny DP Ostrava 17:48 18:28 19:08 19:48 20:28 21:08 21:48 22:28 23:08 23:48
Areál dílen DPO

17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50 22:30 23:10

Linka D

Areál dílen DPO – Most Pionýrů

Areál dílen DPO

17:55 18:35 19:15 19:55 20:35 21:15 21:55 22:35 23:15 23:55



Dílny DP Ostrava 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 21:17 21:57 22:37 23:17 23:57
Svinov,mosty











23:22 0:02

Konzervatoř

18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 22:10 22:50 23:30 0:10

Husův sad

18:11 18:51 19:31 20:11 20:51 21:31 22:11 22:51 23:31 0:11

Most Pionýrů

18:12 18:52 19:32 20:12 20:52 21:32 22:12 22:52 23:32 0:12

SEZNAM INSTITUCÍ:
1
Ostravské muzeum, p. o.
2
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
3
Radnice města Ostravy
4
CKV, Výstavní síň Sokolská 26
5
CKV, Minikino Kavárna
6
CKV, Klub Atlantik
7
PLATO – platforma pro současné umění, p. o.
8
Hasičské muzeum města Ostravy
9
Antikvariát a klub Fiducia
10
Výtvarné centrum Chagall
11
Muzeum a Galerie Mlejn
12
Galerie Jáma 10
13
Galerie GONG
14
Národní zemědělské muzeum
15
Národní památkový ústav
16
Důl Michal
17
Dopravní podnik Ostrava
18
Janáčkova filharmonie Ostrava
19
Divadlo Petra Bezruče
20
Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
21
Střední umělecká škola, Ostrava
22
TyfloCentrum Ostrava
23	Radnice městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz
24
Rádio Ostravan
25
Ateliér NDM
26
MUSEum+

Záštitu převzal Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostrava,
a Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy
a Moravskoslezského kraje.
Festival muzejních nocí 2022 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky
s podporou Ministerstva kultury ČR.

ostravskamuzejninoc.cz

