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Pokud chcete zažít Slezsko v celé 
své kráse, nemáte jinou mož-
nost než navštívit Opavu – jeho 
nefalšovanou královnu. Město, 
které zbožňoval šlechtický rod 
Přemyslovců a notnou dávku let 
plnilo významnou funkci hlavní-
ho města rakouského a  posléze 
českého Slezska, nabídne vše, 
na co si vzpomenete. Prahnete-
-li po výrazné historické stopě, 
nevšedním kulturním zážitku 
či skvělé gastronomii, jste na 
správné adrese.

Gotika, renesance, baroko… 
je toho mnohem více!

Bohatá historie města se 
začala psát již v  období pra-
věku, kdy okolo toku řeky 
Opavy začaly vznikat první 
osady. Městská práva Opa-
vě v roce 1224 udělil slavný 
český král Přemysl Otakar I., 
a tím začal prudce růst její vý-
znam, ať už na poli obchodu, či 
církevním. Právě z dob středověku 
se nám dochovaly takové skvosty, 
jakými jsou například gotická kon-
katedrála Nanebevzetí Panny Ma-
rie, minoritský klášter s  kostelem 
svatého Ducha či barokní kostel 
svatého Vojtěcha se zemským ar-
chivem (bývalou jezuitskou kolejí). 
Tyto svatostánky jen podtrhují ná-
boženský význam Opavy. Na vše 
dohlíží s elegancí sobě vlastní rad-
niční věž zvaná Hláska. Úžasným 
zážitkem je nechat se unášet at-
mosférou města a jen tak bloumat 
ulicemi. V nádherném prstenci par-
ků obepínajícím centrum narazíte 
kromě majestátních kaštanů a de-
sítek dalších dřevin například na 
sochu opavského rodáka a slezské-

ho barda básníka Pet-
ra Bezruče. Park vystavě-

ný po vzoru vídeňské Ringstraße 
poskytuje velkou příležitost k rela-
xaci. Vůbec tou nejoblíbenější částí 
je oblast posledního pozůstatku 
městského opevnění zvaného Pta-
čí vrch. Zlatým hřebem prstence je 
pak Slezské zemské muzeum, nej-
starší muzeum v  České republice. 
Co vše v  něm najdete, si přečtete 
za chvíli. Pokud vám chůze není po 
chuti nebo nemáte času nazbyt, 
můžete využít služeb populárních 
sdílených kol.

Kulturně znamenitá
Ráno do galerie, odpoledne na 

festival, večer do divadla? V Opavě 
žádný problém! Každým rokem se 

na jaře koná festival Další břehy, 
podzim patří vůbec nejstaršímu 
festivalu v  České republice, a  to 
Bezručově Opavě. Oba nabízejí 
spoustu zajímavých besed, výstav 
a  koncertů, takže na své si přijde 
skutečně každý. Slezské divadlo 
sídlící v  nádherné neorenesanční 
budově provozuje dva soubory 
– činoherní a  operní. Repertoár 
inscenací je dostatečně široký pro 
všechny věkové kategorie, divadlo 
je tak přívětivé i pro děti. Prázdni-
ny ožívají Opavským létem zábavy 
plným koncertů, pikniků a  oblíbe-
ných letních kin na Ptačím vrchu. 
Každý milovník umění rozličných 
forem musí navštívit Dům umění 
s  kostelem svatého Václava. Zde 
totiž dostává každá výstava úplně 
jiný rozměr. Originalita témat ve 

spojení s  úžasným prostorem bý-
valého kostela vám bezpochyby 
učaruje. Pokud ani to nebude vaší 
umělecké dušičce stačit, navštivte 
zářivě žlutou budovu Obecního 
domu, ve které najdete neméně 
zajímavé záležitosti. Stálá expozi-
ce Cesta Města představuje Opa-
vu prostřednictvím exponátů od 
pravěku až do 50. let 20. století. 
Jelikož je expozice zároveň konci-
pována jako dynamická, vždy vás 
zde překvapí něco nového. Má-
lem bychom zapomněli na slíbe-
né Slezské zemské muzeum. Jestli 
chcete poznat Slezsko opravdu „do 
morku kostí”, bez jeho návštěvy se 
neobejdete. Expozice Slezsko vám 
vyčerpávajícím způsobem přiblíží 
přírodní a  kulturněhistorické fe-
nomény této nejmenší historické 

Opava
centrum dění ve Slezsku
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země České republiky. Od roku 
2019 navíc k expozičním a výstav-
ním prostorům přibyl Müllerův 
dům – obydlí správce bývalého 
Opavského zámku.

Bez dobrého jídla a kávy 
to prostě nejde

Celodenní putování po památ-
kách a  kultuře člověka zaručeně 
unaví a  neznáme lepšího odpo-
činku než u  skvělého jídla a  šálku 
kávy. Pokud se řadíte mezi gurmá-
ny a  kavárny jsou vašim druhým 
domovem, ani v  těchto ohledech 
vás Opava nezklame. Kavárenství 
má v  Opavě velkou tradici, kterou 
si přenesla do dnešních dnů. O čer-
stvé zrno a vůni pražené krávy zde 
rozhodně není nouze. Slezská ku-
chyně je svým způsobem svérázná, 
ale o  to více ji doporučujeme dát 
šanci, jelikož vás zaručeně pře-
kvapí. Takové slezské nebe jistě 
pohladí vaše chuťové pohárky. Pi-
vaři nemějte strach, ani na vás se 
nezapomnělo, stylových pivnic na-
jdete v  našem městě habaděj. Ve 
spoustě z nich vaří své vlastní pivní 
speciály, buďte tedy připraveni na 
festival netradičních chutí.

Letním radovánkám nakloněna
Jistě nám potvrdíte, že v  krás-

ném letním počasí strávit celý den 
v  interiérech není zrovna to pravé 
ořechové. Sluníčko nás přirozeně 
táhne ven, nejlépe někam k  vodě 
za osvěžením a pořádnými dávka-
mi vitamínu D. Nádherný funkci-
onalistický areál Městského kou-
paliště z  30. let minulého století 
můžeme bez výčitek zařadit mezi 
nejhezčí koupaliště u nás. K dispo-
zici je bazén pro plavce i neplavce, 
tobogány, volejbalová a  dětská 
hřiště a další atrakce. Pokud by vás 
náhodou koupání omrzelo, mů-
žete se zastavit na minigolf, který 
je v sousedství. Příznivci přírodního 
koupání mohou bez váhání zamířit 

ke Stříbrnému jezeru, Opavany zva-
nému Sádrák. Bývalý sádrovcový 
lom takřka před 60 lety zatopil silný 
proud spodní vody a jezero bylo na 
světě. V  letošním roce probíhá roz-
sáhlá revitalizace okolí jezera a  my 
už se nemůžeme dočkat výsledku! 
Velkou výhodou koupališť je jejich 
poloha, obě totiž najdeme v  blíz-
kosti největší relaxační zóny Opavy, 
a to Městských sadů. Obrovský park 
nabízí skvělé zázemí pro sportovce, 
kteří zdejší prostranství mohou vyu-
žít k in-line bruslení, běhu či posilo-
vání. Rodiny s dětmi nadchnou vel-
ká dětská hřiště a milovníci pohody 
si jednoduše rozhodí piknikovou 
deku a budou si užívat šumění listí.

Vzhůru do oblak!
Opavu máte prošlou křížem 

krážem a říkáte si co dál? Tak je na 
čase pokochat se tou krásou hezky 
z výšky. V letní sezóně probíhají ka-
ždou sobotu výstupy na ikonickou 
radniční věž Hlásku. Z výšky 35 me-

trů budete mít dokonalý přehled 
o tom, kde všude jste byli a co vám 
uteklo! Při dobrých povětrnostních 
podmínkách dohlédnete až na ma-
siv Hrubého Jeseníky s majestátním 

Pradědem. V  rámci výstupů je ote-
vřena také expozice Opava/Troppau, 
ve které najdete historickou sbírku 
předmětů denní potřeby s  temati-
kou Opavy.
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Stříbrné jezero

Pohled na město z věže Hláska Městské koupaliště Opava



Opavská kulturní organizace 
(OKO) nabízí mix všech žánrů

Chcete vidět v  opavských ulicích nad svými hlavami létat anděly? 
Odpočívat přímo na venkovních sochách, vnímat krásu výtvarných 
děl, prožít skvělý koncert nebo dobový retro večer? Poslechnout si 
v parku verše z poeziomatu? Projít město s mobilní aplikací a něco se 
dozvědět? Najít všechny sochy Kurta Gebauera? Zajímá Vás historie 
nebo současné umění?

Vidět, zažít, bavit se, vzdělat 
i poučit

Opavská kulturní organizace na-
bízí kulturu v  mnoha jejích podo-
bách všem věkovým kategoriím: od 
animací a  programů pro děti, přes 
koncerty, výstavy, divadelní předsta-

vení, besedy, workshopy, 
literární čtení až po před-
nášky pro seniory.

Různé prostory, různé 
kulturní zážitky: jedna 
organizace

V  klubové scéně ART vystu-
puje špička česká hudební scény 
od Michala Hrůzy až po Wohnout, 
pravidelně zde dostávají prostor 
i  alternativní kapely. Galerie Eisler, 
Dům umění i kostel sv. Václava hostí 
unikátní výstavy. Historii Opavy pak 
mapuje stálá expozice Cesta města 
a její výstavy.

Nemusíte být jen 
uvnitř, kultura vás čeká 

i venku
Nejen v parku před Obecním do-

mem umění Vás čekají exteriérové 
výstavy a koncerty pouličních uměl-
ců, ale třeba i pátrací hra Po stopách 
soch Kurta Gebauera s  QR kódy. 
S  aplikací TourStories zase můžete 
vyrazit za poznáním zapomenutých 
příběhů židovské Opavy nebo se vy-

dat na některou z  komentovaných 
prohlídek zajímavých míst Opavy.

Podrobnosti a program najdete na: www.oko-opava.cz, Aktuality: www.facebook.com/opavskakulturniorganizace/
Záznamy z koncertů, přednášek, divadelních představení aj.: www.youtube.com/opavskakulturniorganizace

Slezské divadlo Opava
Slezské divadlo Opava se může 
chlubit už 215 let trvající his-
torií, je tedy jedním z  nejstar-
ších divadel v ČR. Letos je tomu 
217 let, kdy byl na Horním ná-
městí v místě nedlouho předtím 
zrušeného hřbitova položen zá-
kladní kámen první městské di-
vadelní budovy v  Opavě. Roku 
1805 byla v  klasicistní budově 
divadla zahájena první sezona.

Symbolicky jako kulturní srdce 
města stojí na Horním náměstí, 
naproti sídlu radnice.

Slezské divadlo Opava nabízí 
představení pro všechny gene-
race, účastní se přehlídek a  festi-
valů. Vysokou uměleckou úroveň 
dokazují i četná ocenění inscenací 
i  jednotlivých umělců. Osm čest-
ných cen periodické přehlídky 
inscenací českých, moravských 
a  slovenských profesionálních 

operních souborů a Festivalu OPE-
RA v Praze.

Za zmínku stojí poslední oceně-
ní umělců před pandemií. Celkem 
5 nominací na prestižní divadelní 
Ceny Thálie za role v  SDO. Tři užší 
nominace. Dvě širší. Všechny za 

operu. Do širší nominace byli za-
řazeni Markéta Böhmová a  Jaro-
mír Nosek, oba za postavy Figara 
a  hraběnky ve Figarově svatbě 
spolu s  Lukášem Zemanem (hrabě 
Almaviva z Figarovy svatby) a Janou 
Siberou i  Pavlem Klečkou (Violeta 
a  Germont z  La traviaty). Poslední 
dva jmenovaní se dostali do užší 
nominace, nominace Lukáše Zema-
na byla proměněna v cenu.

Po sezoně přerušené pandemií 
koronaviru, Slezské divadlo Opava 
nabízí zážitky i v létě!

S  velkou radostí divadlo letos 
navazuje na tradici letních před-
stavení na zámku Hradec nad 
Moravicí. Hned 1. července je na 
programu od 19 hodin Prodaná 
nevěsta a  2. července po setmění 
ve 21 hodin se Červený zámek pro-
mění v  Karlštejn díky představení 
legendárního muzikálu Noc na Kar-
lštejně.

Po letní přestávce se do kou-
zelných prostor zámku ve dnech 
29. a 30. srpna vrátíme s exkluzivní-
mi předpremiérami nové činoherní 
inscenace Cyrano z  Bergeracu. Di-
váky čeká strhující podívaná, která 
díky kulise opravdového zámku 
získá další rozměr.

www.divadlo-opava.cz
Vstupenky a rezervace i na tel.: 724 984 209, vstupenky@divadlo-opava.cz

Kostel sv. Václava

Předpremiéry nové činoherní inscenace 
Cyrano z Bergeracu na zámku 
v Hradci nad Moravicí 29. a 30. 8. 

Budova Slezského divadla Opava

Slezské divadlo Opava. 
Pohled na jeviště z druhého pořadí

Galerie

Tříkrálový koncert, Švédská kaple

j

j

j
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Dnešní Hradec nad Moravicí je 
nevelké městečko, které však 
svou malebností a  bohatou his-
torií i  kulturním životem poutá 
zájem mnoha návštěvníků. Dá se 
říci, že Hradec byl osídlen od pra-
dávna, a  to především díky své 
poloze na tzv. Jantarové stezce, 
důležité obchodní cestě spojující 
Středomoří a pobřeží Baltu. Dnes 
je Hradec kvetoucí městečko, je-
hož prosperita je zčásti založena 
na turistickém ruchu a  na tom, 
že dokázal navázat na historické 
a kulturní dědictví minulosti.

Zámek Hradec nad Moravicí
Zámek Hradec nad Moravicí je 

nespornou dominantou celého 
městečka, a  to nejen ve smyslu 
architektonickém. Celá staletí udá-
val tón životu v okolí a ovlivňoval 
jeho hospodářské i kulturní pomě-
ry. V  dnešní době je zámek stále 
jedním z  nejnavštěvovanějších 
a nejobdivovanějších míst našeho 
regionu.

Součástí hlavního prohlídkového 
okruhu bude, po dvě návštěvnické 
sezóny (květen 2021 - září 2022), 
jedinečná možnost zhlédnutí dvou 
portrétů autora Oskara Kokoschky, 
slavného vídeňského expresionis-
tického malíře.

Rozhledny a vyhlídky
Jednou z  hlavních předností 

Hradce, která vlastně upoutala jeho 
první obyvatele, byla jeho výhodná 
poloha na vrcholu obtížně dostup-
ného ostrohu. Dnes už tato výhoda 
ztratila svůj význam, pro návštěv-
níky zámku a  turisty však zůstalo 
kouzlo výhledů z  různých míst na 
vrcholu kopce do několika směrů 
a  blízkých i  dalekých prostor v  ní-
žině.

Nově jsou poblíž rozhledny Šance 
umístěny tzv. sluneční lázně, které 
budou sloužit turistům k  relaxaci 
a odpočinku. Na ochozu rozhledny 
je umístěn výkonný optický daleko-
hled a  cedulky s  vyznačenými po-
hořími, která můžeme z  rozhledny 
zhlédnout. Vojenské obranné šance 
se dochovaly z dob prusko-rakous-
kých válek v  roce 1790 a  nachází 
se v  těsné blízkosti rozhledny, kte-
rá podle nich dostala svůj název. 
V  prostoru vojenského opevnění 
jsou umístěny dřevěné postavy 
vojáků v  dobových uniformách, 
maketa koně ve skutečné velikosti, 
repliky vojenského děla a strážních 
budek z dob prusko-rakouské války.

Papírenský náhon
V době svého vzniku, na počátku 

90. let 19. století, byl papírenský ná-
hon unikátním vodním dílem a  zá-

roveň divem techniky, který svědčil 
o pevné vůli, odvaze a víře ve vlastní 
schopnosti jeho projektanta a tvůr-
ce Carla Weisshuhna. Kanál vypro-
jektoval sám vlastně proto, že nikdo 
nevěřil, že dílo takového rozsahu 

může ve skalnatých svazích nad ře-
kou Moravicí vůbec vzniknout. Bě-
hem sezóny probíhají komentované 
prohlídky v rámci projektu TECHNO-
TRASA. Termíny najdete na našem 
webu.

Hradec nad Moravicí
Perla Slezska
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Rozhledna Šance

Komentované prohlídky Technotrasy

Zámek Hradec nad Moravicí Weisshuhnův kanál



Krásu a romantiku, radost, zážit-
ky, poznání i  objevování, to vše 
na vás čeká v areálu raduňského 
zámku. Byl letním aristokratic-
kým sídlem i  rezidencí potomků 
slavného maršála Gebharda Le-
berechta Blüchera, který vítězil 
nad Napoleonem. Jeho interiéry 
vás vtáhnou do životního sty-
lu pruské aristokratické rodiny 
v  19. a  na počátku 20. století. 
Dovolí vám nahlédnout do re-
prezentačních prostor, ukazují 
soukromé pokoje služebného 
personálu i svět nejmenších oby-
vatel zámku. Zavedou vás také 
do privátních prostor, dýchají-
cích atmosférou z dob posledních 
majitelů. Unikátní prohlídková 
trasa s  názvem Teplo domova 
vás provede půdními prostorami 
i sklepením, ukáže, jak se zámek 
vytápěl, osvětloval a  zásoboval 
vodou. Získáte tak pohled na ži-
vot na zámku z  jiné perspektivy 
jakoby ze zákulisí.

Neméně atraktivní je také pro-
středí, do nějž je zámek zasazen, ro-
mantický park vybízí k procházkám 
i  piknikům. Vřele doporučujeme 
prohlídku empírové zámecké oran-
žerie, v níž se pěstují rozličné citru-
sy, vavříny, palmy a další cizokrajné 
rostliny. Na oranžerii navazuje útul-

ná zahrada s bylinkami, letničkami, 
trvalkami a ovocným sadem. Někte-
ré z  raduňských zámeckých květin 
a bylinek si můžete koupit a odnést 
pro potěchu domů.

Nezapomínáme ani na nejmenší 
návštěvníky, pro které je připraven 
program s názvem Raduňské rado-
vánky aneb Kousek Anglie. Dětské 
skupiny, případně rodiče s  dětmi 
mohou objevovat zámecký areál, 
vnímat, jak se měnil. V programu je 
mnoho příležitostí ke hrám a zába-
vě i k radostnému poznávání.

Raduňský zámecký areál je také 
dějištěm nejrůznějších akcí. Letošní 
novinkou jsou speciální kastelánské 
prohlídky s  ochutnávkou vín. Mů-
žete tak potěšit sebe či vaše blízké 
tímto zajímavým dárkem, útočícím 
na všechny vaše smysly. V červenci 
plánujeme ochutnávku vín s  ná-
zvem To nejlepší z  Moravy a  Čech 
aneb Boření mýtů o  tuzemských 
vínech. Degustaci povede a vína vy-
bral Pavel Uretšlégr – spolumajitel 
společnosti Vinařský Institut, která 

se zabývá edukací v  oblasti vína 
a vinné kultury. Akce se koná v rám-
ci večerů s Hradeckým slunovratem. 
Na sklonku července se zámek za-
pojí do Hradozámecké noci, akce, 
která probíhá v  celorepublikovém 
měřítku. V  jejím rámci představí-
me Raduňská staletí v jiném světle, 
můžete se těšit na netradiční kostý-
mované prohlídky, které představí 
zajímavé příběhy místních majitelů. 
Na srpen připravujeme další ročník 
Zámeckých dožínek a ve spolupráci 

s  Hradeckým slunovratem koncert 
také Michala Prokopa & Framus 
Five. Na září je naplánováno tradič-
ní Zámecké vinobraní a  seminář 
o bylinách. V listopadu se uskuteční 
oblíbená Noc duchů a strašidel. Po-
kud situace dovolí, proběhnou letos 
Vánoce na raduňském zámku. Při-
pravujeme speciální prohlídky s te-
matikou Vánoc na šlechtickém sídle. 
Pokud to bude jen trochu možné, 
připravíme také čtyři vánočně ladě-
né víkendové akce.

Zámek Raduň
malebné šlechtické sídlo
Zámek Raduň
malebné šlechtické sídlo

j
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Přemýšlíte, kam se vydat na celo-
denní výlet? Kravaře ve Slezsku 
jsou tou správnou volbou nejen 
pro rodiny s  dětmi. Zábava, his-
torie, relaxace a sport – to vše na 
jednom místě!

Bezesporu nejvyhledávanějším 
turistickým cílem je kravařský zá-
mek, nazývaný „barokní perlou 
Slezska“, se stálou zámeckou ex-
pozicí, která Vás rozhodně nebu-
de nudit! Nejenže nahlédnete do 
života zámeckých pánů, ale ote-
vře se před vámi i  alchymistická 
pracovna nebo dokonce dveře do 
pravěku. Součástí komentovaných 
prohlídek je doprovodná výstava 
historických hraček a  hlavně ná-
vštěva zámecké kaple s  fasci-
nující barokní stropní freskou. 
A  pokud přijedete některý 
pátek o  prázdninách, čeká 
Vás skvělá zábava. Páteční 
prohlídky totiž budou patřit 
hlavně dětem, pro které bude 
připraven speciální animační 
program.

Protože je zámek obklopen roz-
lehlým parkem anglického typu, 
určitě stojí za to, udělat si krásnou 
procházku pod staletými duby, 
kolem romantických potůčků 
a rybníků. Dětem můžete zpestřit 
procházku novou stezkou – hle-
dačkou pod názvem Šifra zámec-
kého pána. Náročnější návštěvníci 
si budou moci předem rezervovat 
piknikové balíčky, které umožní 
udělat si vlastní piknik v  prostře-
dí našeho krásného parku. Pokud 
však chcete trávit den aktivněji, 
můžete si zahrát golf na osmnácti-
jamkovém golfovém hřišti, které je 
součástí parku. Využít můžete také 
cyklotrasu č. 55, vedoucí z Krnova 
a  dojet až do části Kravaře-Kouty 

s  nově vybudo-
vaným venkov-

ním fi tness hřištěm 
nebo pokračovat dále naučnou 
stezkou Koutské a Zábřežské lou-
ky. Další zastávkou může být ná-
vštěva kravařského aquaparku, 
případně minigolfu v  jeho bez-
prostřední blízkosti.

Milovníkům sakrálního umění 
doporučujeme zhlédnout neogo-
tický chrám sv. Bartoloměje v Kra-

vařích s renezanční věží, v němž se 
nachází unikátní vitráž Panny Ma-
rie rozvazující uzly.

Tak už víte, kam na výlet? Na-
vštivte Kravaře, určitě to bude stát 
za to!

Kravaře
ideální místo pro Váš výlet

www.zamekkravare.cz

Výlet do Kravař:

� prohlídka zámku ✓

� procházka v parku 

s „hledačkou“ ✓

� piknik v zám
eckém parku ✓

� Aquapark ✓

� Minigolf u Aquaparku ✓

... BYLO TO SUPER!!!

Zámek Kravaře

Zámecká expozice

Výstava Hračky ze zámku a podzámčí

Adventure golf

Aquapark
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Muzea, skanzeny
Pokud se vydáte na Hlučínsko, 

neměli byste opomenout návště-
vu Muzea Hlučínska, které sídlí na 
zámku v  Hlučíně. Ve stálé expozici 
zjistíte všechno, co jste se chtěli 
o  Hlučínsku dozvědět, ale báli jste 
se zeptat. Na letní sezonu 2021 je 
pak připravena tematická výstava 
mapující dovolenou v  časech reál-
ného socialismu.

Zámecké muzeum se nachází 
také na zámku v  Kravařích. Je zde 
instalována expozice věnovaná ži-
votu Eichendorff ů, historii Kravař 
i obyčejných lidí na Hlučínsku.

Pokud vyhledáváte vojenské pa-
mátky, nesmíte vynechat návštěvu 
unikátního areálu československé-
ho opevnění v  Hlučíně Darkovič-
kách (na snímku). V  Chuchelné se 
nachází muzeum věnované druhé 
světové válce.

Vzrušující zážitek nabízí hornic-
ké muzeum v Ostravě Petřkovicích, 
v  rámci jehož návštěvy můžete 
mimo jiné také sfárat do dolu a na 
vlastní kůži zažít atmosféru „rubání“.

Jak se na hlučínském venkově 
kdysi žilo, může návštěvník poznat 
ve skanzenech v Bolaticích a Malých 
Hošticích.

Příroda a krajina
Dáváte-li přednost přírodním 

zajímavostem, i  zde má Hlučínsko 
co nabídnout. Původní biotopy lze 
obdivovat v přírodní rezervaci Kout-
ské a  Zábřežské louky, přirozené 
porosty polonských a  karpatských 
dubohabřin nalezneme v  přírodní 
rezervaci Dařanec u  Vřesiny. Černý 
les mezi Šilheřovicemi a  Petřkovi-
cemi představuje prastaré, prosvět-

lené bučiny dříve typické pro Slez-
skou nížinu. Přirozený smíšený les 
s prvky karpatské květeny je možné 
obdivovat v Hněvošickém háji, v již-
ním svahu kopce Landek u Petřko-
vic lze přímo na povrchu zhlédnout 
odkryté uhelné sloje. Oblíbené jsou 
Kozmické ptačí louky, kde je pro 
návštěvníky celoročně přístupná 
pozorovatelna, odkud mohou sle-

dovat zvířata, aniž by je rušili. Louky 
spásá stádo divokých koní Exmoor-
ských pony.

Sakrální památky
Hlučínsko je ideální destinací pro 

„kostelní turistiku“. Zdejší chrámy 
překypují výstavností a hrdě domi-
nují jednotlivým obcím. Naleznete 
zde ty novogotické, barokní, re-

prezentanty meziválečné moderny 
i zcela soudobé kostely.

Vyzdvihnout je potřeba přede-
vším kostel sv. Petra a Pavla v Hně-
vošicích, který je jediným docho-
vaným dřevěným kostelem na 
Hlučínsku, kostel sv. Jana Křtitele 
v  Sudicích, Velkých Hošticích nebo 
v  Hlučíně, kostel sv. Bartolomě-
je v  Kravařích, kostel sv. Mikuláše 

Přijeďte na Prajzskou
Přijměte pozvání na Hlučínsko neboli „Prajzskou“,

do regionu, kde se určitě nudit nebudete

Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích

Hornické muzeum PetřkoviceInteriér Muzea Hlučínska

j

j
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v Ludgeřovicích, kostel Nanebevze-
tí Panny Marie v  Kobeřicích, kostel 
Nejsvětější Trojice v  Bohuslavicích 
nebo kostel sv. Vavřince v Píšti, který 
je zároveň poutním místem.

Sport, kultura a volný čas
Území Hlučínska je protkáno 

hustou sítí cyklotras a  cyklostezek. 
Bohaté sportovní vyžití nabízí areál 
Hlučínského jezera, který krom kou-
pání nabízí také vodní sporty jako 
windsurfi ng nebo vodní lyže. V areá-
lu si lze rovněž zahrát volejbal, tenis, 
fotbal nebo minigolf.

Ke koupání můžete využít venkov-
ní koupaliště v Bolaticích, Píšti, Chle-
bičově nebo Darkovicích. Výborné 
zázemí pro sport nabízí také Buly 
aréna v Kravařích a oblíbený je areál 
Hlučínského jezera.

Za návštěvu určitě stojí Priess-
nitzovy přírodní lázně v Bělé, kde si 
můžete nejen načepovat prameni-
tou vodu, ale také svlažit ruce i nohy 
v léčebné venkovní koupeli.

Hrajete rádi golf? Ani v této oblasti 
Hlučínsko nezaostává. Na osmnácti-
jamkových hřištích si jej můžete za-
hrát v Kravařích nebo v Šilheřovicích.

Golfové hřiště v  Šilheřovicích je 
umístěno do nádherného stohekta-
rového anglického parku obklopují-
cího neobarokní zá¬mek.

Možnost zažít Hlučínsko z  ptačí 
perspektivy nabízí Sportovní letiště 
v  Zábřehu, a  to ve formě vyhlídko-
vých letů či seskoků padákem.

Hlučínsko je symbolem bohatého 
kulturního života. Mezi největší akce 
patří odpusty v Kravařích, Kobeřicích, 
Bohuslavicích nebo Píšti. V řadě obcí 
se slaví dožínky, dny obcí nebo pro-
bíhají tzv. štrasenfesty, neboli uliční 
slavnosti. Na hlučínském náměstí se 
každoročně v červenci koná Festival 
kultury a hlučínských řemesel.

Dožínky v Hati

Zámek v Kravařích

Areál čs. opevnění Hlučín Darkovičky
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Krajina břidlice
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Projekt Krajiny břidlice se dá označit za aktivní cca od roku 2012, kdy se skupiny aktivních občanů a zájmových spolků spojily s městy Budišov nad Budišovkou a Vít-
kov, aby mohla vzniknout ucelená turistická oblast. V minulosti se naše oblast nazývala okrajem Nízkého Jeseníku, geologicky se jedná o Moravskoslezský kulm. 
V sousedství Hrubého Jeseníku ale tato oblast zůstávala návštěvníkovi utajena. Nicméně Krajina břidlice je charakteristická právě zastoupením oné černošedé hor-
niny – břidlice, zejména pak její významná těžba přetvořila krajinu, které jsme součástí. Krajina poklidných vrcholků, hlubokých údolí a zalesněných strání. Krajina 
čisté přírody, klidných míst k odpočinku a rekreaci. Krajina silných osudů a pracovitých lidí. Krajina příběhů…

Novodobá historie turismu v  této 
kouzelné a tajemné krajině sahá hlu-
boko do minulého století, kdy zejmé-
na pováleční trampové začali objevo-
vat půvabná zákoutí v okolí bývalých 
břidlicových dolů i  lomů. Oblíbená 
místa pojmenovávali dodnes zaži-
tými trampskými názvy, jako Žlutý 
květ, Rodriguesův hrob, Woodboys, 

či Ďáblova tlama. V krajině se dodnes 
nachází spousta rozvalin osad či sa-
mot, vystavěných před vysídlením 
Sudet. Vedle trampů je tato oblast 
často vyhledávána odborníky z  řad 
geologů, paleontologů, odborníků 
z oblasti historie hornictví, ale i příro-
dovědců.

Dar hravosti divukrásné krajiny 

Muzeum břidliceMuzeum břidlice

Břidlicové skály

Pohled na krajinu



a  jedinečnost všudypřítomné bři-
dlice se staly předlohou projektu, 
jehož cílem je přiblížit tuto krajinu 
turistům. Za výchozí bod se dá po-
važovat unikátní Muzeum břidlice 
v  Budišově nad Budišovkou, které 
nabízí ucelený přehled o  historii 
těžby a  dobývání břidlic, geologii, 
ale i  praktického užití v  každoden-
ním životě člověka. V  oblasti nalez-
ne návštěvník cca 70 km naučných 
břidlicových stezek, Nahlédnout do 
reálného podzemí může např. v Ra-
abově štole v Zálužném, či navštívit 
miniexpozici Imaginária břidlice.

Krajina břidlice se neustále vy-
víjí. V  letošním roce může pozvat 
návštěvníky na nově otevřenou 
rozhlednu Halaška u  Budišova nad 
Budišovkou. Tato turistická oblast 
má určitě co nabídnout pozná-
níchtivým poutníkům, zají-
mavým rodinným výletům, 
či jen klidné rekreaci…

HalaškaNaučná stezka
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HalaškaBřidlicové skály

www.krajinabridlice.cz, www.facebook.com/krajinabridlice

Vítejte v KRAJINĚ BŘIDLICE !

Muzeum břidlice
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-
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VSTUPNÉ



Slezské zemské muzeum je nejstarším a třetím největším muzeem 
České republiky. Shromažďujeme sbírku hmotných dokladů vývoje 
přírody, včetně živých rostlin a živočichů, prehistorie, historie české 
i zahraniční provenience, zejména však z území historického Slez-
ska, severní a severovýchodní Moravy.

Studentům a  badatelům umož-
ňujeme studium naší sbírky, ve kte-
ré evidujeme více než 2,5 milionu 
muzejních sbírkových předmětů. 
Zapůjčujeme také své sbírkové 
předměty ke studijním a  prezen-
tačním účelům, a to i do zahraničí. 
Rovněž spravujeme historický kniž-
ní fond, veřejnou vědeckou knihov-
nu s téměř 300 000 svazky a sbírku 
písemností archivní povahy.

Jako vědecko-výzkumná organi-
zace provádíme základní a  apliko-
vaný výzkum nebo experimentální 
vývoj a šíříme výsledky těchto akti-
vit prostřednictvím výuky, publiko-
vání nebo úpravě technologií. Vy-
dáváme a veřejně šíříme periodické 
i  neperiodické publikace a  tiskovi-
ny. Realizujeme také archeologické 
výzkumy a  archeologický dohled 
v Moravskoslezském kraji, případně 
na dalším území vymezeném vzá-
jemnou dohodou.

V současné době spravuje muze-
um celkem šest expozičních areálů, 
které se nacházejí napříč Moravsko-
slezským krajem.

Opavská Historická výstavní 
budova momentálně prochází re-
konstrukcí a  po jejím otevření na 
přelomu srpna a září v ní bude k vi-
dění expozice Slezsko nabízející to 
nejzajímavější z  kulturně-historic-
kého a  přírodního bohatství Slez-
ska. Nově byl tento areál rozšířen 
o tzv. Müllerův dům, kde se konají 
jak kulturní akce, tak menší výsta-
vy, přičemž v  nejbližší době zde 
vznikne nová stálá expozice, kde 
bude prezentován náš archeolo-
gický fond.

Vojenskou historii a zejména his-
torii II. světové války prezentujeme 
v  Národním památníku II. světové 
války v  Hrabyni, který se nachází 
na cestě mezi Ostravou a Opavou. 
Tento expoziční areál je doplněn 
také ukázkou dobové vojenské 
techniky.

Milovníci přírody by si určitě 
neměli nechat ujít návštěvu Arbo-
reta Nový Dvůr, které se nachází 
u  Stěbořic nedaleko Opavy. Tento 
rozlehlý expoziční areál tvořený 
unikátní dendrologickou kolekcí 
je doplněn i pěstebním skleníkem, 
do kterého mohou návštěvníci na-
hlédnout, a  také zookoutek, který 
se těší oblibě zejména u našich nej-
menších návštěvníků.

Osobnosti nejvýznamnějšího 
slezského básníka Petra Be-
zruče je věnován jak Pa-
mátník Petra Bezruče na 
opavské Ostrožné ulici, 

který shromažďuje také veškeré 
literární dědictví našeho regionu, 
tak Srub Petra Bezruče v  Ostravici 
v Beskydech.

Prvorepublikové vojenské opev-
nění, které bylo připraveno chránit 
naši zemi před vpádem cizích vojsk, 
zahrnuje Areál čs. opevnění Hlučín-
-Darkovičky, kde můžete navštívit 
plně vybavený pěchotní srub v ta-
kovém stavu, v jakém byl na konci 
30. let 20. století dokončen.

Každoročně připravíme více než 
tři desítky výstavních projektů, a to 
jak ve vlastních výstavních prosto-
rách, tak exteriérech, příp. i v jiných 
institucích, ale i v  zahraničí. Dále 
pořádáme několik desítek kultur-
ních akcí pro nejširší veřejnost, 
např. přednášky, komentované 
prohlídky, tvůrčí dílny, doprovodné 

programy k výstavám, edukační 
aktivity pro děti a  mládež, 

vzpomínkové a  pietní 
akce atd. Je pro nás po-

těšujícím faktem a  odměnou naší 
práce, že návštěvnost muzea kaž-
doročně narůstá.

Velice nás těší také spolupráce
s  veřejností – v  posledních letech
se nalezla celá řada štědrých dár-
ců, kteří věnovali do naší muzejní
sbírky řadu unikátních předmětů.
A proto pokud máte doma jakéko-
liv přírodniny nebo nejrůznější his-
torické předměty včetně fotografi í,
budeme rádi, když nám je nabídne-
te. Zaručíme vám jejich uchování 
pro další generace a budou navždy 
spojeny s vaším jménem.
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Navštivte Slezské zemské muzeum

Srdečně zveme na návštěvu a těšíme se na vás!

Více informací o muzeu najdete na našich webových stránkách www.szm.cz nebo na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter a YouTube).

Pa-
a

akti
vz

BONUS
KE VSTUPENCE

Národní památník II. sv. války v Hrabyni

Arboretum Nový Dvůr

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Slezské zemské muzeum

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
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Pátá sezóna Otevřených chrámů je tady! Biskupství ostravsko-opavské 
pro vás opět připravilo prohlídky kostelů, kaplí a  poutních míst s  průvod-
cem. Od 29. května do 31. října máte příležitost navštívit 35 církevních pa-
mátek na území Moravskoslezského kraje, z toho pět v Opavském Slezsku.

K  letošním novinkám Otevřených 
chrámů patří konkatedrála Nane-
bevzetí Panny Marie v  Opavě, která 
v  předchozích dvou letech prošla 
největší celkovou obnovou od oprav 

po druhé světové válce. Po ostrav-
ské katedrále je konkatedrála dru-
hým nejvýznamnějším chrámem 
ostravsko-opavské diecéze. Součástí 
prohlídky je nová expozice církev-
ních předmětů a  prezentace řady 
archeologických nálezů, např. staré-
ho náhrobního kamene se  znakem 
německých rytířů.

Kromě Opavy Vás naši průvodci 

rádi přivítají také na dalších místech 
Opavského Slezska: v Hlučíně, v Lud-
geřovicích, v Sudicích a v Hradci nad 

Moravicí. Prohlídky jsou bezplatné. 
Všechny církevní památky jsou do-
stupné po cyklotrasách.

Muzeum se nachází v  centru obce 
Holasovice, v  areálu bývalého vel-
kostatku, na území významné ar-
cheologické lokality. Najdete v něm 
ukázky ze života slezské vesnice do 
poloviny 20. století. Důraz je kla-
den na období a  tradice tzv. První 
republiky.

Expozice jsou umístěny ve třech 
objektech. V  jednotlivých budo-
vách naleznete například ukázky 
dobového bydlení, prádelnu, expo-
zici zemědělských strojů, kovárnu, 
obecnou školu a  archeologickou 
expozici z  místního naleziště. Ex-
ponáty muzea pocházejí z  celého 
našeho Slezska, zejména Opavska.

Holasovice leží na hlavním 
dopravním tahu mezi Krnovem 
a  Opavou. Jsou snadno dostup-
né autem, vlakem, na kole, pěšky 

i  lodí. Vodáci mohou vystoupit 
z  lodi u  mostu - přímo pod 
muzeem. Muzeum je ote-
vřeno obvykle od počátku 
května až do konce září, 
vždy od 10 do 16 hodin, 
každý den kromě pondě-
lí. Po předchozí domluvě 
je návštěva možná kdy-
koliv po celý rok. Domluva 
předem je vhodná zejména 
pro organizované skupiny. Průvod-
covskou činnost s  individuálním 
výkladem zajišťují členové našeho 
spolku.

Každoročně pořádáme Svato-
václavský jarmark, který se obvykle 
koná v sobotu na konci září u příle-

žitosti svátku sv. Václava. Věříme, že 
i letos nám okolnosti toto 

dovolí a  všichni tak 
opět ochutnáme ne-

jen zabíjačkové speciality, ale i míst-
ní koláče a  burčák od Uherského 
Hradiště. K poslechu, a třeba i k tan-
ci, bude hrát cimbálová muzika.

Muzeum Slezský venkov Holasovice

Muzeum Slezský venkov

Více informací naleznete na webu www.slezskyvenkov.cz

pod
e-
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Otevřené chrámy 2021

Přehled všech církevních památek, které se otevírají návštěvníkům, najdete na www.doo.cz/otevrenechramy
Biskupství ostravsko-opavské projekt Otevřené chrámy realizuje za podpory Moravskoslezského kraje, záštitu nad projektem převzal náměstek 

hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, Ostrava, www.doo.cz

Hlučín:

kostel sv. Jana Křtitele: 

sobota - 9.30 - 11.30 a 13.30 - 16.30, neděle - 14.00 -17.00

Hradec nad Moravicí:

kostel sv. Petra a Pavla: 

sobota - 9.00 - 16.00, neděle - 10.00-16.00

Ludgeřovice:

kostel sv. Mikuláše:

sobota - 10.00 - 17.00, neděle 11.00 -18.00

Opava: 

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie:

pátek - neděle - 13.00 -18.00

Sudice:

kostel sv. Jana Křtitele: 

červen - září: sobota - 10.00 - 16.00, neděle - 13.00 - 17.00

říjen: sobota 10.00 - 16.00, neděle 12.00 - 16.00Konkatedrála presbytář

Konkatedrála presbytář
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Zvažujete, jak a kde dopřát dětem zábavu? Potom vám přinášíme tip na letní sobotní program plný 
zážitků, poznání a pohybu na čerstvém vzduchu. Nedaleko od Opavy směrem na Bruntál v obci Sosnová 
zahajuje opět svůj provoz unikátní projekt s názvem Sadařova stezka. Nejedná se však jen o nudné putování 
zemědělskou krajinou. Sadařova stezka přináší na informačních tabulích řadu zajímavostí o pěstovaných 
plodinách i o životě zvířecích a ptačích obyvatel sadu. Dětem je umožněn volný pohyb v okolní přírodě a mohou 
být i součástí zhruba tříhodinového programu, který začíná KAŽDOU sobotu. Sadařova stezka přivede 
návštěvníky až k nově otevřenému lanovému centru. To je přizpůsobeno právě dětem od 4 do 12 let. Pod 
dohledem průvodce si tak mohou děti vyzkoušet i své síly a zdravou míru dobrodružství. Odměna za absolvování 
je sladká. Jak jinak, než pořádná dávka Vitaminátoru. Provozovatelem stezky totiž není nikdo jiný než firma 
Vitaminátor s.r.o., kterou děti důvěrně znají ze škol díky jejím stoprocentním šťávám. Rodiče s dětmi si také 
mohou po absolvování stezky připravit na venkovním ohništi vlastní špekáček a užít si atmosféru přírody.

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy budou mít možnost děti i rodiče ochutnat na místě i odnést si je domů. 

Rodiče s dětmi si mohou v průběhu letních měsíců vyzkoušet práci při samosběru ovoce.
Vyberte si vhodný termín a PŘEDEM si rezervujte místa na Facebooku Sadařova stezka, 
na emailu: petra@vitaminator.cz nebo na tel.: 737 664 930 Petra Malá. 

TIP na sobotu
s dětmi 

červen – srpen

Podniková prodejna
na adrese:

Nákladní 3002/2
OPAVA (Vedle OC Breda)

Navstivte nas e-shop
www.vitaminator.cz/eshop

Ochutnejte naše
100% šťávy
a přesnídávky

ý
á
ní
h

-15% 
NA STEZKU



Hvozdnický expres je název výletního vlaku na trati 314 z  Opavy vý-
chod do Svobodných Heřmanic, který vás proveze romantickým údo-
lím řeky Hvozdnice a  vystoupáte do království břidlice. Vlak jezdí 
od 28. 5. 2021 do 28. 9. 2021 v pátek večer a 3x denně v sobotu, neděli 
a svátky.

Hvozdnickým expresem se mů-
žete přiblížit k  mnoha turistickým 
cílům Opavského Slezska.

U nás také platí, že „I cesta může 
být cíl“, takže projížďka netradiční 
soupravou krásnou krajinou potěší 
nejen děti, ale odreaguje i dospělé. 

Jsme uzpůsobeni také pro přepra-
vu cyklistů. Skupiny 2 a více cyklistů 
prosíme o předhlášení na telefonu 
732 419 015, nebo na Facebooku 
„Hvozdnický expres“, kde nalezne-
te také nejaktuálnější informace 
nejen o provozu.
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Hvozdnický expres

DRUHÁ JÍZDENKA
ZA 1 KČ

 Mlýn vodníka Slámy najdete v Háji ve Slezsku, v části obce Lhota. Mezi Opavou (14 km) a Ostravou, která je na dojezd 
ve vzdálenosti do 17 km. Tedy ze všech větších okolních měst a vesnic coby kamenem dohodil. Stojí za to dojet i ze 
vzdálenějšího koutu kraje za spoustou příjemných zážitků a  za výtečnou kuchyní. Náš areál vás zaujme osobitým 
kouzlem tohoto místa a i v Restauraci u Mlynáře o vás bude výborně postaráno. Vaříme s láskou, z kvalitních českých 
surovin a ze surovin od místních farmářů.

-20% 
NA AKTIVITY
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Památka z výletu
Než navštívíte všechna ta krásná 
místa v  Opavském Slezsku, než 
ochutnáte všechny dobroty, kte-
ré vám v  regionu nabídnou, než 
strávíte klidné noci ve zdejších 
penzionech, hotelích a  dalších 
ubytovacích domech, měli byste 
vědět, že z tohoto výletu si můžete 
přivézt domů suvenýr spojený prá-
vě s Opavským Slezskem.

Mám na mysli něco, co jinde ne-
koupíte, co vám vyrobí zlaté ručičky 
z  Opavského Slezska. Možná jsou 
tradiční řemesla kvůli postupné 
modernizaci výroby na ústupu, ale 
rozhodně jim ještě nezvoní hrana. 
Značku OPAVSKÉ SLEZSKO regio-
nální produkt používá tolik šikov-
ných řemeslníků, že budete překva-
peni.

Náš region, spojující úrodnou ní-
žinu řeky Opavy a zvlněné kopečky 
Nízkého Jeseníku, vám může každý 
den připomínat třeba ranní káva 
servírovaná v  keramickém hrnku 
Zdeňky Orlíkové z  Jezdkovic. Její 
točená keramika, užitná i dekorač-
ní má šmrnc a zaručeně ji poznáte 
mezi všemi. Další kouzelnice s  ke-
ramickou hlínou Katka Vlková z Bo-
latic vyrábí např. typické anděly, 
zvoničky, kočky či misky, které udě-
lají radost a  mohou posloužit jako 
talisman.

Šikovné ruce zdejších švadlenek 
Ivany Oršové z Hradce nad Moravicí 
a Jitky Weissové z Uhlířova vytvářejí 
neobyčejné panenky, zvířátka, pol-
štářky i  drobné dárkové předměty 
s  různými motivy, mohou se stát 
společníky, mazlíky a udělají radost 
také dětem.

Na Opavské Slezsko si vzpo-
menete pokaždé, když paprsky 
ranního slunce prosvítí vitráž Evy 
Vránové z  Kobeřic zavěšenou na 
okně nebo zapíchnutou v květiná-

či. Malé i  větší skleněné drobnosti 
rozjasní jakýkoliv prostor. Stejně tak 
udělá radost také drátované srdce, 
ptáček, dekorační závěs nebo jiná 
drobnost vytvořena prsty zručných 
drátenic Magdy Tesaříková Maislo-
vé z  Opavy nebo Katky Solčanové 
ze Závady.

Opavské Slezsko si připomenete 
také koženou sponou, kabelkou, 
opaskem nebo netradičně zdo-
benou koženou placatkou z  dílny 
Johanky Štivarové z Nových Sedlic, 
a navíc můžete udělat radost něko-
mu blízkému.

Pořídit na památku si můžete 
také některou z  něžných háčkova-
ných ozdob Dany Štěchové z  Dol-
ních Životic nebo šperk s  míst-
ním kamenem Lenky Libosvárské 
z Opavy.

Když vyrazíte na svých cestách 
do Krajiny břidlice třeba do Muzea 

břidlice v  Budišově nad Budišov-
kou, nezapomeňte si odvézt na pa-
mátku černé břidlicové srdce. Bude 
vám připomínat místo, kde se po 
staletí břidlice dobývala a  kde do-
dnes utváří charakter krajiny.

Některé řemeslné výrobky si mů-
žete zakoupit v  informačních cen-
trech v  Opavě, Hlučíně a  v  Hradci 
nad Moravicí, v  Muzeu břidlice 
v  Budišově nad Budišovkou a  sa-
mozřejmě také přímo u výrobců.

Aktuální kontakty a další informace naleznete na www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko.

Točená keramika Zdeňky Orlíkové

Drátované výrobky Magdy Tesaříkové Maislové

Šperky s místními kameny Lenky Libosvárské
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