
ZAJÍMAVÉ AKCE 

Muzeum Oderska v Odrách (www.muzeumoderska.cz) pořádá v budově muzea na Kostelní 
ulici v Odrách: 

- v pondělí 9.6.2014 od 18.00 hodin přednášku Giuseppe Maielly SYMBOLISMUS VLKA 
zabývající se kulturněhistorickými proměnami vztahu člověka a vlka v historii.  

- v úterý 10.6.2014 od 18.00 hodin přednášku Ladislava Hoskovce HERBA 
MYTHOLOGICA ANEB JAK ZABÍT BAZILIŠKA zaměřenou na mytologickou sílu rostlin. 
Přednášející je šéfredaktorem výborných internetových stránek http://botany.cz/cs/ 
zabývajících se rostlinami. 

- od čtvrtka 19.6.2014 výstavu OBSTWALD – cesta Hrabětickým lesem v budově Muzea 
Oderska. Vernisáž výstavy proběhne v 18.00 hodin a bude spojená s projekcí 
stejnojmenného filmu z dílny Andere Seite studio (Litoměřice). 

Dělnický dům v Odrách (www.delnickydumodry.cz) a Město Odry(www.odry.cz) pořádají: 

- v pátek 13.6.2014 od 16.30 hod. Předvečer Oderského dne 2014, 

- v sobotu 14.6.2014 ODERSKÝ DEN 2014 se začátkem programu v 9.30 hod. a s hlavním 
programem od 13.00 hodin 

Historicko-vlastivědný spolek Odry a město Odry pořádají 17.6. - 2.7.2014 v Městské 
galerii v Odrách výstavku František Šustek - významný vlastivědný pracovník ze 
Spálova. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 16.6.2014 od 17.30 hodin. 

V pátek 20.6.2014 proběhne Slezská muzejní noc s tímto programem v Odrách: 

- od 15.00 hod. pořádá Muzeum Oderska na dvoře katovny na Okružní ulici dílnu lesních 
řemesel ZTRACENÁ A ZAPOMENUTÁ LESNÍ ŘEMESLA A JEJICH PRAKTICKÝ ROZMĚR 
pod vedením etnografa Muzea Novojičínska Mgr. Václava Michaličky, která je určena 
především dětem, 

- v 18.00 a ve 22.00 hod. pořádá Muzeum Oderska na Kostelní ulice Komentované prohlídky 
výstavy OBSTWALD, CESTA HRABĚTICKÝM LESEM, 

- ve 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 hod. pořádá Vodní mlýn Wesselsky 
v Loučkách Komentované prohlídky HASTRMANOVO NOČNÍ BREKEKE především pro děti 
v doprovodu dospělých spojené s hledáním hastrmana lucerničkou, s tancem víl a nočním 
pouštěním lodiček ve strouze. Prodej specialit vodního mlýna. Vstupné: děti do 5 let 
zdarma,děti od 5 do 10 let 20,- Kč, ostatní 40,- Kč. Více na: www.vodnimlyn.cz . 

Do 30.6.2014 probíhá v Katovně, výstava Ateliéry z jižní hranice Slezska = konverze staveb: 
Hotel Max, Mlýnice Odry, Kino Odry, klášter Fulnek, MŠ Mankovice. 

Ve čtvrtek 12.6.2014 antikvariátu Fiducia v Ostravě proběhne od 18.00 hod. přednáška mj. o 
lázeňské architektuře v Janských Koupelích v údolí Moravice za Vítkovem.
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