
VÝSTAVA K MEZINÁRODNÍMU DNI ARCHEOLOGIE
1. 10. – 17. 11. 2019 / Müllerův dům

Výstava nabízí vhled do připravované expozice o středověku Slezska. Je doplněna vybranými exklu-
zivními předměty ze sbírky SZM, které byly nalezeny při archeologických výzkumech na hradech 
Cvilín, Kaltenštejn, Vikštejn, Přerovec nebo Vartnov, dále ve městě Opavě a na jiných místech. Domi-
nantu výstavy tvoří dvojruční meč z přelomu 14. a 15. století nalezený ve Stěbořicích.

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Historická  
výstavní  
budova – 
Müllerův dům
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adresa: 
Komenského 10, Opava
tel.: 553 714 809, 604 393 778  
e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba:  
út–ne 9–17 hod.
vánoční otevírací doba:  
24. – 26. 12. 2019: zavřeno
31. 12. 2019 – 1. 1. 2020: zavřeno

vstupné:  
expozice 65/30 Kč, rodinné 125 Kč 
výstavy 35/20 Kč, rodinné 70 Kč
expozice a výstavy 80/40 Kč,  
rodinné 160 Kč
Vstup do Müllerova domu 
je přes Historickou výstavní budovu.

OD SEMÍNKA K PLÁTNU
14. 6. 2019 – 5. 1. 2020

Zhotovování pláten z rostlinných vláken bylo v minulosti významnou součástí života venkovanů. 
Představovalo pěstování a přípravu materiálu, spřádání vláken do podoby příze, tkalcovské přípravné 
práce, samotné tkaní a úpravu zhotovených tkanin. Výstava je zaměřena na zpracování lnu, konopí 
a kopřiv – rostlin využívaných na našem území jako surovina pro zhotovování textilu. Představuje 
nářadí, které v minulosti na venkově sloužilo k jejich zpracování, seznamuje s postupem výroby 
přadných vláken, pláten a prezentuje i samotné textilní výrobky. Výstava návštěvníkům také přibli-
žuje písně, různé zvyky nebo lidové pranostiky, kterými si lidé zpříjemňovali těžkou jednotvárnou 
celoroční práci.

Edukační programy 
k části Příroda Slezska

Edukační programy k části 
Encyklopedie Slezska 
a ke krátkodobým výstavám

Edukační programy  Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma. Podrobné anotace programů naleznete na www.szm.cz v rubrice Pro školy.

ZIMNÍ PŘÍRODA

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 

MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU

Děti předškolního věku, žáci 1. – 4. ročníků ZŠ.

MALOVÁNÍ BANĚK
3. 12. – 19. 12. 2019, od úterý do čtvrtku od 9 do 16.30 hodin
V období adventu jsme pro vás opět připravili tradiční malování baněk. Přijďte si vyzkou-
šet namalovat baňku a ozvláštnit si váš vánoční strom nebo si vytvořit originální dárek 
pro své blízké. Po zakoupení baňky vám budou k dispozici všechny potřeby nezbytné 
pro nazdobení krásné baňky a rovněž si budete moci odnést svůj finální výrobek ve vá-
nočně laděné krabičce. Pro skupiny v počtu 6 a více osob je nutná předchozí rezervace 
na tel.: +420 553 714 809 nebo na e-mailu: pokladnahvb@szm.cz. Cena baňky je 25 Kč, 
cena krabičky 15 Kč.
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LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
20. 11. a 26. 11. 2019 v 16 hodin / Müllerův dům
Nenechte si ujít sérii přednášek a workshopů, které přiblíží osudové okamžiky 
roku 1989. Podrobný program bude zveřejněn na speciálním plakátu a doprovod-
ném letáčku, na webových stránkách SZM a facebooku. 

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DOMINIKA FAJKUSE
7. 12. 2019 v 18 hodin / Müllerův dům
Přijďte si užít předvánoční koncert opavského klavíristy a skladatele Dominika Faj-
kuse a violoncellisty Jana Hanouska uspořádaného v nově zrekonstruovaném sále 
Müllerova domu. Bude se jednat o vůbec první koncert v tomto prostoru, který 
bude v podání této dynamické dvojice jistě nezapomenutelným zážitkem. Vstupné 
na koncert je 100 Kč.

Žáci 3. – 5. ročníků ZŠ.

B F L M P S V Z – VYJMENOVANÁ SLOVA

Doprovodné edukační 
programy k expozicím, 
krátkodobým výstavám 
a pro návštěvníky 
se specifickými potřebami

KOČOVNÍ LOUTKÁŘI 
29. 5. 2019 – 5. 1. 2020

Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky Slezského zemského mu-
zea. Převážná část vystavených artefaktů pochází z loutkářských rodin Pflegrů a Rumlů, kteří, 
ač pocházející z Čech, se trvale usadili na severní Moravě a jejich štace směřovaly zejména 
na průmyslově se rozvíjející Ostravsko. K stěžejním exponátům výstavy patří instalace dobo-
vé scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Ná-
vštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící k základnímu vybavení loutkového divadla. 
Zhlédnout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.

PTÁCI KOLEM NÁS 

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.

ZA DĚDOU MRÁZEM A SANTA CLAUSEM
Program je dostupný od 3. 12. 2019.

Děti předškolního věku, žáci 1. – 4. ročníků ZŠ.

PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN

Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Denisa Pelhřimovská, 
tel.: 778 527 823, e-mail: pelhrimovska@szm.cz.

Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261,
e-mail: neumanova@szm.cz.

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.

KRAJINA KOLEM NÁS

Žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ.  

JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY
ANEB HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE   

Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Alena Biskupová, tel.: 778 488 260, 
e-mail: biskupova@szm.cz.

Osoby s lehkou mentální retardací, žáci 
ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, 
děti předškolního věku.

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ 
a studenti SŠ. 

MUZIKOHRÁTKY PRO MALÉ I VELKÉ 

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 

ŽIVOT NA VENKOVĚ

ZA PRAVĚKÝM ČLOVĚKEM? DO MUZEA!

Žáci 3. – 5. ročníků ZŠ, osoby s lehkou 
mentální retardací, žáci ZŠ Praktické.

Osoby s lehkou mentální retardací, žáci 
ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, 
děti předškolního věku.

DIVADLO A LOUTKY VE SLEZSKU 

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT

Děti předškolního věku, žáci 1. – 4. ročníků ZŠ.

VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ

VÁNOCE VE SVĚTĚ
3. 12. 2019 – 8. 1. 2020 / Müllerův dům

Výstava přiblíží návštěvníkům interaktivní formou tradice období adventu a Vánoc nejen u našich 
sousedů, ale také v dalekých a exotických zemích. Přijďte se vánočně naladit do muzea a podívat 
se, jak slaví Vánoce v jiných částech světa, co mají s námi společného a v čem se liší. Sami si také 
budete moci některé tradice a zvyky vyzkoušet.

HALLOWEEN V MUZEU 
1. 11. 2019 v 18, 19 a 20 hodin
Jste nebojsové a nic vás nevyvede z míry? Přijďte za námi do muzea zažít strašidel-
ný večer plný strachu a hrůzy. Vstupy v uvedené časy budou do Müllerova domu 
z ulice Komenského 1/8. Nutná předchozí rezervace na e-mail: neumanova@szm.cz 
nebo na tel.: 778 488 261. Vstupné 40 Kč, děti do 6 let zdarma.

POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA 
VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
9. 10. 2019 – 6. 1. 2020

Výstava přibližuje dějiny německé a polské populace na území české-
ho Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Pozornost je 
zaměřena především na politické, náboženské, spolkové a kulturní akti-
vity příslušníků menšin s důrazem na meziválečné období. Výstava dále 
pojednává o poválečném nuceném transferu německého obyvatelstva  
a o situaci menšin v poválečném Československu. Akcentován je rov-
něž vývoj právního postavení menšin. 

LISTOPAD 1989 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
2. 10. 2019 – 2. 2. 2020 / Müllerův dům

Výstava je zaměřena na rozhodné okamžiky listopadu 1989 a nava-
zuje na akce konané v Opavě a v širokém okolí. Opominuty nezůstá-
vají ani iniciační pražské události či historický exkurz studentských 
akcí sahající až k listopadu 1939. Prezentovány jsou dobové archivní 
dokumenty regionálního i nadregionálního charakteru – fotografie, 
plakáty, veřejná prohlášení či dobový tisk.

MY DVA A ČAS 
ANEB SVATEBNÍ PŘÍBĚH 
2. POLOVINY 20. STOLETÍ
18. 9. 2019 – 16. 2. 2020

Výstava návštěvníkům nabízí nevšední procházku historií jedno-
ho z nejdůležitějších okamžiků v lidském životě. V rámci příběhu 
seznámení, svatebního obřadu a zhodnocení společné cesty živo-
tem, se návštěvník seznámí s módními trendy a vývojem svatebních 
šatů. Výstavu doplňují ukázky milostných dopisů, stylizované fo-
toalbum a videoukázka svatebního obřadu. Atmosféru svatebního 
příběhu navozují rovněž ukázky z poezie a hudební doprovod v po-
době známých svatebních písní. 

LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI  
21. 10. – 2. 12. 2019 / vedle Historické výstavní budovy a v parku před Obecním domem

Venkovní panelová výstava doplňuje výstavu, která probíhá v Müllerově domě. Prezentovány jsou  
dobové archivní dokumenty regionálního i nadregionálního charakteru, např. fotografie, plakáty, 
prohlášení nebo dobový tisk.

Slezské zemské muzeum
listopad – prosinec 2019

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ 
a studenti SŠ. 

OD SEMÍNKA K PLÁTNU

VÝROBA LAMPIÓNŮ NA PRŮVOD MĚSTEM 
17. 11. 2019 od 15 do 17 hodin
Zveme rodiče s dětmi a další zájemce na odpolední workshop zaměřený na výro-
bu lampiónů, který bude probíhat před samotným lampiónovým průvodem měs-
tem. Průvod pořádá statutární město Opava a bude zahájen v 17 hodin na Horním 
náměstí v Opavě. Akce je zdarma.

PO STOPÁCH MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ
5. 9. 2019 – 6. 1. 2020 

Známá i méně známá místa nabízí výstava černobílých fotografií po-
řízených v letech 1928–1986 Rudolfem Chodurou, Arnoštem Pustkou 
a Josefem Solnickým.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MÜLLEROVA DOMU
každou sobotu a neděli v 10 a 15 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OPAVA
10. 12. 2019 v 17 hodin
Již řadu let pořádá Základní umělecká škola Opava pro Slezské zemské muzeum 
v předvánočním čase koncert, který je doprovázen každoročně krásnou atmosférou 
v důstojném prostředí Historické výstavní budovy. Žáci ZUŠ Opava návštěvníkům před-
staví skladby tradiční i moderní a chybět nebudou ani vánoční koledy. Vstup zdarma.

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ 
a studenti SŠ. 

MANŽELSTVÍ A RODINA

Osoby s lehkou mentální retardací, 
žáci ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, 
žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.

ZA DĚDOU MRÁZEM A SANTA CLAUSEM
Program je dostupný od 3. 12. 2019.

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.

KDYŽ SE ŘEKNE STŘEDOVĚK

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:  
po−ne 8−16 hod.
.

V
ýs

ta
vy

vstupné:  
expozice a výstavy 50/30 Kč, 
rodinné 120 Kč
vánoční otevírací doba: 
23. 12. 2019 − 3. 1. 2020: zavřeno

NÁŠ LES
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020

Lesy pokrývaly v minulosti většinu našeho území. Kdyby do přírodních po-
měrů Evropy nezasáhl člověk, bylo by tomu tak doposud. I v současnosti jsou 
lesy nejrůznějších typů významnou částí naší krajiny. Na výstavě navštívíme 
nejen lužní lesy, bučiny a jedlobučiny, teplomilné doubravy, bory, horské 
smrčiny a kulturní lesy, ale i obory, zdevastované lesy, paseky a lesní okraje, či 
remízky a větrolamy. Seznámíme se s jejich rostlinami i živočichy, a to nejen 
s obratlovci, ale i bezobratlými, zastoupenými lesním hmyzem. Vydejte se 
s námi do našich lesů!

PŘÍBĚHY Z HERBÁŘE
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020

Výstava je zaměřená na botanickou sbírku Slezského zemského muzea, která v dnešní době 
čítá již téměř dvě stě tisíc položek cévnatých rostlin, mechorostů, hub a lišejníků. Přiblížíme 
si významné slezské botaniky a jejich činnost. Seznámíme se s unikátními doklady herbá-
řových položek, jako jsou například dochované herbářové položky jednoho ze zakladatelů 
Slezského zemského muzea, Mückusche von Buchberga, položky významných botaniků 
Tomáše Svěráka či Emanuela Urbana, nebo sběry mechorostů od Josefa Dudy. Zaměříme 
se také na pohnutou historii sbírky a seznámíme se s řadou osobností, které byli či jsou se 
sbírkou spojováni, ať už v dobrém, či naopak.

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
13. 12. 2019 v 17 hodin
Koncert Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě v době adventní 
se stal již tradičním počinem svátečního času v Opavě. Vysokoškolské těleso před-
staví svůj repertoár pod uměleckým vedením sbormistryně Vladimíry Vašínkové. 
Společně vystoupí Dětský pěvecký sbor při Základní umělecké škole Opava vedený 
sbormistryní Janou Varyšovou. Vstup zdarma.

JARNÍ EDUKAČNÍ AKTIVITY
3. – 5. 2. 2020
Podrobný program na www.szm.cz. Nutná rezervace předem na neumanova@szm.cz 
(tel. 778 488 261) nebo pelhrimovska@szm.cz (tel. 778 527 823). 



Národní památník  
II. světové války

adresa: 
Hrabyně 192 
tel.: 553 775 091, 732 974 070 
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
otevírací doba:  
listopad: čt–ne 9–16 hod.
prosinec: zavřeno

vstupné:  
výstavy 30/20 Kč, rodinné 50 Kč
expozice a výstavy 80/40 Kč, 
rodinné 160 Kč
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VÁNOCE, VÁNOCE, PŘICHÁZEJÍ
23. – 24. 11. 2019 
Rozlučme se se sezónou v památníku a nalaďme se na vánoční notu! Pro rodiče s dětmi pořádáme ve 13 hodin speciální prohlídku vánočně vyzdobeného památníku 
s interaktivními zastávkami, při kterých se zaměříme na oslavy Vánoc různých skupin obyvatelstva v období II. světové války. Pro zručné děti budou po celý tento den 
nachystány dílničky a pro zvídavé děti speciální vánoční kvíz. Ve 14.30 hodin bude pro zájemce z řad chlapců od 12 let (ale také tatínků či odvážných děvčat) připravena 
přednáška o boji v zimě a blokádě Leningradu. Vstupné dle platného ceníku a 20 Kč navíc za účast na speciální prohlídce, dílničce a přednášce. 

Vydává:
Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, tel.: +420 553 622 999, e-mail: szm@szm.cz, www.szm.cz, 
náklad: 1 000 ks, redakce: Jana Nevřelová, David Váhala, grafika: Pavel Kubný, tisk: Tiskárna Knopp, uzávěrka 10. 10. 2019. 
Změna programu vyhrazena.
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Mapa areálů

Edukační programy  

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH
 Program je určen pro všechny 

věkové kategorie. 
Lucie Vlková, tel.: 553 775 091,
e-mail: vlkova@szm.cz.

Nutná předchozí rezervace: 

Mgr. Kamila Poláková, tel.: 732 974 070,
e-mail: polakova@szm.cz,

Vstupné 20 Kč, návštěva výstav a expozic 40 Kč pro žáky a studenty, pedagogický dozor zdarma. 

VE STÍNU OKUPACE

Návštěvníci od 6 let. 

VELKÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

Žáci 5. – 8. ročníků ZŠ, žáci 9. ročníků ZŠ, 
studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké 
veřejnosti. 

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO 
OBYVATELSTVA

Žáci vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. 

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU 
ČECHY A MORAVA

Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. 

MÁSLA NENÍ, OMASTKU NENÍ

Návštěvníci od 6 let. 

Památník 
Petra Bezruče

adresa: 
Ostrožná 35, Opava
tel.: 553 625 024
e-mail: ppb@szm.cz
otevírací doba:  
po, st, pá: pouze pro předem 
objednané návštěvníky
út: 8−12 hod., 13−16 hod.
čt: 10−12 hod., 13−18 hod.

vstupné:  
expozice 20/10 Kč, rodinné 45 Kč
výstavy 20/10 Kč, rodinné 45 Kč
expozice a výstavy 30/15 Kč, rodinné 70 Kč

SEDMIDENNÍ VÁLKA O TĚŠÍNSKO
12. 4. – 30. 11. 2019

Výstava je věnována ozbrojenému konfliktu mezi tehdejším Československem a Polskem, 
který se rozhořel v lednu roku 1919. Návštěvníci se seznámí s příčinami a průběhem střetnutí 
o národnostně smíšené a strategicky významné území Těšínského Slezska, poznají jeho do-
pady na život vojáků i civilních obyvatel tohoto regionu. 

MÍSTA UTRPENÍ, 
SMRTI A HRDINSTVÍ
8. 10. – 30. 11. 2019

Osudy vězňů z českých zemí v nacistických koncentračních 
táborech přibližuje výstava, která návštěvníky seznámí s osudy 
Židů, Rómů a některých dalších skupin obyvatelstva, jež měli 
být vyvražděni v rámci zavedení „nového evropského pořádku“.  
Ti z vězňů, kteří nebyli zlikvidováni okamžitě po příchodu do tá-
bora, byli nasazováni na otrockou práci a vystaveni nepředstavi-
telně krutému utrpení. Výstava připomíná památku všech těch, 
kteří zemřeli v těchto zařízeních, ale i těch, kteří měli to štěstí 
a represe přežili. 

PÍKOVI. SMUTNÝ OSUD RODINY
31. 7. – 30. 11. 2019 

Společný život Heliodora, Marie a Milana byl od počátku ovlivněn 
zařazením otce do vysokých vojenských a diplomatických funkcí. 
Působení ve Vojenské akademii v Hranicích, studium na vysoké 
škole válečné, funkce vojenského atašé v Rumunsku, později ná-
čelníka Čs. vojenské mise v SSSR, období let 1945–1948 – to vše 
způsobilo, že rodina trávila velmi málo času společně. Zkázu ro-
dinného života pak znamenalo zatčení otce a jeho věznění, které 
vyústilo v politický proces a justiční vraždu. Důležité události ži-
vota rodiny Píkových přibližuje výstava prostřednictvím fotografií 
a dokumentů, většinou dosud nezveřejněných, které pocházejí 
z pozůstalosti gen. Milana Píky, jenž letos v březnu zemřel. 

SMUTNÝ OSUD ZEMĚ (MEZI MNICHOVEM A VÁLKOU) 
12. 4. – 30. 11. 2019

Výstava ve správní budově památníku přibližuje situaci na území Slezska a severní Moravy 
v období mezi Mnichovskou dohodou a vypuknutím druhé světové války. Návštěvníci se 
seznámí s průběhem henleinovského povstání v září 1938 a s poměry v odstoupeném po-
hraničí i v protektorátu. Pozornost je zaměřena také na počátky formování protinacistického 
odboje, stejně jako na projevy politické a rasové perzekuce. Složitá realita počátků okupace 
je přiblížena na osudech konkrétních osob, jako byl odbojář a letec Jiří Král či malíř Leo Haas. 
Mezi zajímavosti patří předměty z pozůstalosti prezidentů Edvarda Beneše či Emila Háchy. 
Závěrečná část výstavy pak připomíná boje na Těšínsku v prvních dnech druhé světové války. 

V
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VÁCLAV HAVEL – CESTA SVOBODY
12. 9. 2019 – 6. 12. 2019

Výstava představuje u příležitosti 30. výročí od sametové re-
voluce výjimečnou osobnost českého dramatika, esejisty, di-
sidenta, kritika komunistického režimu a později prezidenta 
Václava Havla. Výstava přibližuje Havlovu úlohu v rámci de-
mokratizačního procesu a jeho myšlenkový odkaz dotýkající 
se zásadních témat jako svoboda, moc, morálka a lidská práva. 
Ukázky z Havlových děl si budou moci návštěvníci poslechnout 
díky pozoruhodnému projektu Číst Havla (www.cisthavla.cz).  
Prostřednictvím unikátního obrazového materiálu z regio-
nálních paměťových institucí (Archiv města Ostravy, Zemský 
archiv v Opavě, Okresní archiv Opava, Archiv Slezské univer-
zity, Slezské zemské muzeum) je představena vazba Václava  
Havla, mj. čestného občana Opavy, na slezský region a jeho 
dvě návštěvy našeho kraje v 90. letech. Výstava vznikla ve spo-
lupráci s Knihovnou Václava Havla a Magistrátem města Opava 
v rámci 62. ročníku festivalu Bezručova Opava, jehož tématem 
bylo Umění a svoboda.

Edukační programy  Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma.

Nutná předchozí rezervace: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

• základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
• rozšířená verze – vhodná pro studenty SŠ

   

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

OZVĚNY SLEZSKÝCH PÍSNÍ
Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY
Studenti SŠ.

LITERÁRNÍ VYCHÁZKA PO STOPÁCH 
PETRA BEZRUČE

Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Žáci 5.−9. ročníků ZŠ.

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA
Děti z MŠ, žáci 1.−3. ročníků ZŠ.

PŘÍRODA V POEZII PETRA BEZRUČE 

Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a studenti SŠ.

Akce

„NADĚJE JE STAV DUCHA, 
KTERÝ DÁVÁ SMYSL NAŠEMU ŽIVOTU“ 

Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.

NEZNÁMÉ O ZNÁMÉM 
VALENTINU DRŽKOVICOVI
6. 11. 2019 v 17 hodin
V letošním roce si připomínáme 50. výročí od úmrtí Valentina Držko-
vice, rodáka z Velké Polomi. Jeho úctyhodné malířské a grafické dílo 
ho již dávno přiřadilo k elitním osobnostem regionálního moderního 
umění, ale bez významu není ani v kontextu celostátním, kam patří 
nejen pro celoživotní malířský zájem o specifika každodenní civilistní 
reality Opavska a Ostravska, ale také díky mistrovství v kresbě a grafic-
kém leptu. Přednáška návštěvníky seznámí nejen s umělcovou osob-
ností a jeho tvorbou, ale i se soukromým životem, který poodhaluje 
pozůstalost uložená ve sbírce Slezského zemského muzea. Přednáší  
PhDr. Eva Kolářová, kurátorka sbírky výtvarného umění SZM. 
Vstup zdarma.

Podrobné anotace programů naleznete na www.szm.cz v rubrice Pro školy.

Podrobné anotace programů naleznete na www.szm.cz v rubrice Pro školy.

VÁCLAV HAVEL – DEMOKRACIE – A CO MY?
17. 11. a 8. 12. 2019 od 14 do 16 hodin
Zveme rodiny s dětmi na workshop k výstavě „Václav Havel – Cesta  
svobody“, na kterém si projdeme nejvýznamnější mezníky v životě  
Václava Havla. Součástí workshopu je i práce s textem a tvořivá dílna. 
Nutná rezervace na e-mailu: schwanova@szm.cz nebo tel.: 778 527 815. 
Vstupné 20 Kč.

KŘEST A PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE 
„KRAMÁŘSKÉ TISKY Z PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE“
5. 12. 2019 v 17 hodin
Přestože se v českém prostředí dochovalo nebývalé množství kramářských tisků, nebyl zájem 
o tyto cenné kulturně-historické artefakty vždy samozřejmostí. Publikace věnovaná kramářským 
tiskům ze sbírky Památníku Petra Bezruče přibližuje čtenářům jejich obsahové a žánrové bohatství 
a přináší jejich rozsáhlý obrazový katalog. Pozornost je věnována vzniku a vývoji sbírky, která svou 
pestrostí odráží spektrum četby širokých čtenářských vrstev měst i venkova ve Slezsku a na severo-
východní Moravě a dokládá zájem regionálních vlastivědných badatelů o tento kulturní fenomén.

BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
každý čtvrtek od 16 do 17 hodin
Biblioterapie působí na nitro člověka a tím podporuje jeho tvůrčí potenciál a schopnost se-
bepoznání. Její hlavní náplní je dosažení změny, což zahrnuje vlastní pohled na sebe sama 
a získání nových dovedností, které mu pomáhají zdolávat životní problémy. Nutná rezervace 
předem na e-mailu: schwanova@szm.cz nebo tel.: 778 527 815. Vstupné 20 Kč.

VÁNOCE V PAMÁTNÍKU
7. 11. – 30. 11. 2019

Minivýstava doplňuje stálou expozici památníku a návštěvníkům přiblíží smutné i veselé 
stránky oslav vánočních svátků v období II. světové války. Ve městech, na vesnici, na frontě 
či u vězňů koncentračních táborů probíhala oslava rozdílným způsobem. Návštěvníci se tak 
dozvědí, jak lidé zdobili vánoční stromečky, jaké dárky děti obvykle dostávaly a řadu jiných 
zajímavostí o válečných Vánocích. 

Knihovna Slezského zemského muzea
adresa: 
Tyršova 1, Opava, tel.: 553 622 060, 
e-mail: knihovna@szm.cz

otevírací doba:
úterý: 11.30 – 15.30 hod.
středa: 8.00 – 15.30 hod.
čtvrtek: 8.00 – 12.30 hod.

Knihovna SZM bude uzavřena ve dnech 
23. – 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020.

Srub Petra Bezruče
adresa: 
Ostravice 
tel.: 732 974 060
e-mail: spb@szm.cz

otevírací doba: 
listopad–prosinec: zavřeno

Areál čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky
adresa: 
Darkovičky, Hlučín
tel.: 595 051 110
e-mail: opevneni@szm.cz

otevírací doba:
listopad–prosinec: zavřeno

VÝSTAVA V HISTORICKÉM 
TROLEJBUSU 
15. – 17. 11. 2019
Opavský Městský dopravní podnik v tyto dny vypraví speciální 
dobový trolejbus Škoda Tr14, který bude vyzdoben autentic-
kými fotografiemi města Opavy z roku 1989 ze sbírky Slezské-
ho zemského muzea.

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Žáci ZŠ a studenti SŠ.

Akce mimo muzeum:

Památník Petra Bezruče bude 
od 9. 12. 2019 do 30. 4. 2020 z důvodu 
rekonstrukce pro veřejnost UZAVŘEN. 

SLEZSKÉ VÁNOCE
Program je dostupný od 7. do 30. 11. 2019.

Předškolní děti a žáci 1. – 4. ročníků ZŠ 
(spojeno s výtvarnou dílničkou); 
Starší skupiny návštěvníků (interaktivní 
přednáška s možností prohlídky vánočně 
vyzdobeného památníku). 

VÁCLAV HAVEL A SAMETOVÁ REVOLUCE
22. 11. 2019 v 10 hodin
Co to je sametová revoluce a jakou roli v ní hrál Václav Havel? Je sametová revoluce už jenom 
zapomenutá historie nebo má souvislost s tím, jak žijeme my dnes? Těmto a dalším otázkám se 
bude věnovat workshop Rozálie Stejskalové. Nutná rezervace předem na e-mailu: szturcova@szm.cz 
nebo tel.: 778 528 219. Vstupné 20 Kč.


