
OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 

NA HLUČÍNSKU 

 

SUDICE 

2 vzpomínkové akce k 70 výročí osvobození obce. 

15. 4. 2015; 13,00 hod. 

- pietní akt k 70 letům osvobození u památníku osvobození Tank.Pietní akt organizuje armáda ČR společně 

s obcí. U památníku bude sraz v 13.00 hod., budou se jí účastnit zástupci Armády ČR, Moravskoslezského kraje a 

obce. Najít můžete na webu http://70msk.cz/ 

29. 4. 2015; 11,30 hod. 

- pietní setkání za přítomnosti přímých účastníků bojů Ostravské operace u památníku osvobození Tank. 

 

ŠILHEŘOVICE 

18. 4. 2015; 10,00 hod. Sportovně rekreační areál Baumšula 

- Pochod po katastru obce Šilheřovice 

Trasa A  -  Baumšula – Křivá lípa – Obora – Černý les – Ztracený kout – Juliánka 

Trasa B – Baumšula – Park – Zámek – Juliánka 

Doprovodný program a soutěže pro děti. 

ROHOV 

20. - 26. 4. 2015 

- výstava obrazů a fotografií Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů v sále Obecního domu 
v Rohově. Vstup zdarma. 

Po, St: 8,00 - 17,00 hod. 

Út, Čt, Pá: 8,00 - 14,00 hod. 

So, Ne: 8,00 - 12,00 hod. 

  

http://70msk.cz/


CHUCHELNÁ 

18. 4. 2015, v 14,00 a 16,00 hod. 

- zpřístupnění  Kaple sv. Kříže - komentovaná prohlídka mausolea knížecího rodu Lichnovských 

KRAVAŘE 

24. - 27. 4. 2015 

- prohlídka kravařského zámku s doprovodným programem 

pátek 24. 4. 2015 od 18.00 hod. 
- strašidelná prohlídka zámeckého muzea s Bílou paní a původními majiteli zámku, hrané scény z konce 
II. světové války (dobová vojenská polní nemocnice, kancelář vojenského vyšetřovatele, drobná dobová 
vojenská techniku) 

- seznámíte se s projektem „Hultschiner-Soldaten“, zabývajícím se pohnutými osudy vojáků Hlučínska 
sloužících ve wermachtu. 

sobota 25. 4. 2015 od 14.00 do 17.00 hod. 
neděle 26. 4. 2015 od 10.00 do 17.00 hod. 
- klasická prohlídka zámeckého muzea, doprovodnávýstava vojenské techniky a vybavení z II. světové 
války 
- jednotné vstupné 30 Kč 
- páteční vstupenky budou opatřeny časovkou 
 

25. - 26. 4. 2015 

- pohádkový víkend pro děti v Aquaparku Kravaře 

 

25. - 26. 4. 2015; 11,00 - 17,00 hod. 

- Dny otevřených dveří v Silesia Golf Resort Kravaře 

 GOLF PRO NEJMENŠÍ OD 4 LET. Zážitkový golf s výukovým systémem SNAG a trenéry pro děti již od 
4 let v prostorách terasy restaurace.  Při nepříznivém počasí budou soutěže probíhat ve vnitřních 
prostorách. Pro děti připravená projížďka golfovým autíčkem po hřišti. 

 CVIČNÁ LOUKA. Vyzkoušejte si golf pod vedením trenérů zcela ZDARMA na cvičné louce. 
 VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ. Možnost hry na 6 jamkách zcela ZDARMA. Zapůjčení holí a míčků rovněž 

ZDARMA. 
 RESTAURACE. Místní speciality. 

 

26. 4. 2015; 10,00u Aquaparku v Kravařích 

- cyklovýlet „Po stopách Ostravské operace“; 

- trasa: Aquapark Kravaře → Hrabyň  →  Kravaře;  cca 28 km a nastoupaných cca 330 m. 
 



DARKOVICE 

18. 4. 2015 od 10,00 hod. 
Zahájení sezóny na MO - S 21 

Ukázka táboru Československé lidové armády, prohlídka srubu, provádění na bunkrech.Doprovodný 

program pro děti i dospělé spjatý s předáním dekretu ustanovujícím opevnění jako muzeum. Občerstvení 

zajištěno.Bližší informace: http://mo-s21.mzf.cz/ 

 

HLUČÍN 

18. 4. 2015, 11,00 hod. Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky  

- zpřístupnění objektů MO – S 19 Alej a MO – S 18 Obora. Komentované prohlídky. Ukázka vynikající 

předválečné čs. fortifikace a odhodlání lidu bránit svébytnost národa! 

 

23. 4. 2015, 17,00 hod.; Obřadní síň MěÚ v Hlučíně 

- putovní komiksovou výstavu s názvem Hlučínské století (netradiční ztvárnění dějin Hlučínska) u příležitosti 70. 

výročí ukončení 2. světové války.Po otevření výstavy bude následovat přednáška historika Jiřího NeminářeOstravská 

operace na Hlučínsku. 

29. 4. 2015, 18,00 hod. v Červeném kostele v Hlučíně 

Hlučínské kořeny - Těžce vykoupený mír 
- beseda s pamětníky  a  s videoprojekcí (pořádá Kulturní centrum Hlučín) 

 
 
31. 3. - 31. 5. 2015, Muzeum Hlučínska 

Babiččin svět na kliku 

- výstava fonografů, gramofonů a hracích strojů. 
 
Celoročně 

Kdo jsou lidé na Hlučínsku 

- expozice v Muzeu Hlučínska 
- jedná o „stálou expozici o historii hlučínského regionu“, více informací nawww.muzeum.hlucin.com 

 
 

Bělá 

1. 5. 2015 

Zahájení sezóny na Pstruží farmě 

http://mo-s21.mzf.cz/
http://www.muzeum.hlucin.com/

