
Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Město Příbor 

Program muzejní noci 2012 
 
 

Muzejní noc 

 Sto let od založení muzea 
 

 Tajemství z příborských fondů - Muzeum 

představuje  

Piaristickou knihovnu a filmový archiv 

 

16.30 – 18.00 Program pro děti  
 16.30 – 17.15 Loutkové divadélko babky Miládky z Ostravy: Kašpárek a Karkulka; Kašpárek 

 a Kostěj Nesmrtelný (Velký výstavní sál) 

 
Kostěj Nesmrtelný je čaroděj z ruských pohádek, zamiluje se do  

Kašpárkovy Kalupinky a unese ji na svůj hrad. Kašpárek ji hledá za 

pomoci ruské baby Jagy a české ježibaby Kutlafajdy .Osvobodí 

 nejen Kalupinku, také malou Natašku Kalupinkovnu a vrátí se domů 

 na Moravu.  

 
17.15 – 18:00 Netradiční představení zajímavých muzejních sbírek dětem (Přednášková místnost II) 

 

V přednáškovém sále budou pro děti a jejich rodiče připraveny k prohlédnutí 

 a bližšímu seznámení některé zajímavé historické předměty 

 z bohatého sbírkového fondu příborského muzea. 
 
 

19.00 – 20.00  
Koncert Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě (Velký výstavní sál) 

      

Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě byl založen současně se vznikem Filozofické fakulty 

      v Opavě. Sborové těleso vedl osmnáct let dirigent, hudební pedagog a sbormist 

      MgA. et MgA. Petr Škarohlíd, od roku 2008 je uměleckou vedoucí sbormistryně Vladimíra Vašinková. 

     Ve svém repertoáru má sbor více než stovku skladeb z naší a světové pokladnice hudby od středověku 

      po současnost, v pestré paletě udržuje vyrovnaný poměr písní duchovních, lidových a autorských, 

      od klasické hudby po jazz a modernu, zpívaných vedle češtiny i v originálních jazycích hudebních 

      děl – latinsky, italsky, německy, anglicky, polsky, francouzsky, španělsky, zulsky, katalánsky a slovensky. 

      Sbor má za sebou nejen několik významných ocenění, ale především desítky koncertů a veřejných 

vystoupení u nás a v zahraničí, kam pravidelně vyjíždí. 

20.30 – 21.30  
Představení některých historicky cenných knih z tzv. Piaristické knihovny (Přednáškový sál) 

 

V depozitářích příborského muzea se nachází velmi cenný soubor několika 

 tisíců svazků historických knih včetně unikátních prvotisků. Celý fond se skládá 

 z více původních knihoven, ovšem jeho základ tvoří autentická knihovna příborských piaristů. 

 

22.00 – 24.00  
Promítání starých autentických dokumentů z filmového archivu příborského muzea 

 

V příborském muzeu je rovněž uloženo několik desítek historických  

filmových dokumentů v minulosti sloužících především 

 k pedagogickým účelům. Část této sbírky byla v loňském roce 

 digitalizována a může být zpřístupněna veřejnosti. 

 
Výstavy: 

 
Výstavy: Z příborských fondů – Piaristická knihovna (Malý výstavní sál) 

Staří Mistři očima Metoděje Berana (Velký výstavní sál) 

18. května 2012 – Muzeum Příbor 
16.00 až 24.00 hod. 

vstup volný 


