
1. května
2 0 1 5

putování po hornických stopách v zálužném
10:30 − volná prohlídka Imaginária břidlice. 11:30 − prohlídka naučné stezky s průvodcem. 
13:00 − ukázky způsobu pokrývání břidlicí (halda u Nittmannova  dolu). 15:00 − stavění máje. 15:30 − hraje kapela  
DezertéřI (areál  rS Bílá Holubice). 17:30 − beseda o lidech a místech souvisejících s těžbou břidlice.

25. dubna
2 0 1 5

putování po hornických stopách 
v budišově nad budišovkou
09:00 − otevření Muzea břidlice. 13:00 − výšlap k dolu „V zátočině“ ve Starých 
Oldřůvkách, ukázky historické těžby a zpracování břidlice, u dolu setkání s horníky 
19. století (cesta k dolu ve VVP Libavá je možná pouze v rámci organizované akce).

8. − 10.  
května
2 0 1 5

krajina břidlice
geologické hospodářské a kulturní bohatství 
Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů, 
mezinárodní sympozium v Budišově nad Budišovkou
Více informací na internetových stránkách.

9. května
2 0 1 5

slavnostní otevření muzea břidlice 
a projektu krajina břidlice
09:30 − slavnostní zahájení provozu Krajiny břidlice.

Přestřižení pásky a otevření Muzea břidlice veřejnosti. 

:)

23. − 24.  
května
2 0 1 5

barabové
Připomínka 100. výročí smrti Johanna Migliariny, stavitele silnic, a dalších významných 
zemních staveb ve Slezsku, podrobný program: www.krajinabridlice.cz

29. − 30. května
                      2 0 1 5   

geologické dny oderska
Výstava minerálů, hornin a fosílií ze sbírek Bronislava Novosada (20. 5. − 5. 6. Městská galerie Odry).
Štípání břidlice, rýžování minerálů, zpracování nerostů, hledání fosílií (29. 5. zámecký park Odry).
Den otevřených dveří v kamenolomu společnosti eUrOVIA Kamenolomy, a. s. (30. 5. Jakubčovice nad Odrou).
Muzeum břidlice − ukázky štípání břidlice, harmonikář, břidlicová svačina (30. 5. Budišov n/B). 
jízda historického motorového vlaku m131 suchdol nad odrou - budišov nad budišovkou a zpět

5. Června
2 0 1 5

festival muzemuzejních nocí
Muzeum břidlice otevřeno od 18:00 do 24:00 hod 

9. září
2 0 1 5

za odříznutým moravským městem břidlice
Do Budišova nad Budišovkou projedete z Olomouce a z Hranic vojenským prostorem Libavá! 
Mše za zesnulé horníky v břidlicových lomech (Hornická kaple v zálužné)
Odhalení pamětní desky největší osobnosti břidlicového průmyslu ve 20. století J. M. řihákovi (zálužné) 
Muzeum břidlice − odpolední prohlídky a noční režim. 
Program bude upřesněn na internetových stránkách.

září 2015 - únor 2016  dětská výtvarná soutěž
Soutěž dětských výtvarných děl. Propozice budou uvedeny v září 2015
na internetových stránkách.

to bude

 super!

Více INfOrMAcí A DetAILNí PrOgrAMy NAJDete NA

www.krajinabridlice.cz

rok krajiny břidlice 

vítejte v krajině

   břidlice!


