
ZDAŘ BŮH! RUB A LÍC HORNICKÉHO POVOLÁNÍ
28. 3. – 1. 9. 2019

Nález černého uhlí na vrchu Landek v Petřkovicích předznamenal pozdější rozkvět uhelného hornic-
tví v oblasti Slezska, jehož prudký rozvoj a modernizace nastává až v 19. století a souvisí právě s těž-
bou uhlí v ostravsko-karvinské pánvi. Výstava prezentuje fotografie a předměty spjaté s hornickým 
povoláním, které je dokladem lidského umu, odhodlání a také odvahy.

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.

LIDÉ Z VÝCHODU
19. 7. 2019 – 30. 9. 2019

Výstava fotografií Jindřicha Štreita dokumentuje současnou situaci ukrajinské menšiny v České 
republice. Zaměřuje se na dokumentaci pracovního, společenského a kulturního života předsta-
vitelů jedné z nejpočetnějších a nejvýraznějších národnostních minorit u nás, na příkladu Moravy 
a Slezska. Snímky návštěvníky zavedou do prostředí dělnických ubytoven, nemocnic i folklorních 
souborů.

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.

MUZEJNÍ ZAHRADO, PROSTŘI SE! 
Venkovní program se koná pouze za příznivého počasí.

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

MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU

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

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
19. 10. 2019 od 10 do 18 hodin / Müllerův dům
V rámci 3. ročníku této akce bude připraven bohatý program na téma středověk. 
Po celý den budou k vidění šermířská vystoupení, vystoupení sokolníka s dravci, 
ukázka polního tábora a polní kuchyně, ukázka oblékání rytíře do zbroje, včetně 
představení zbroje a zbraní, experimentální tavba kovů a odlévání předmětů, 
lukostřelba a spousta dalších aktivit nejen pro děti. Akce se bude konat za kaž- 
dého počasí. V přístavbě Müllerova domu bude k vidění od 1. 10. do 17. 11. 
2019 výstava na téma připravované expozice o středověku Slezska spolu 
s vybranými exkluzivními předměty ze sbírky SZM. Vstup zdarma. 
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KONFERENCE „NA CESTĚ K VYTVOŘENÍ 
NOVÉHO SOCIALISTICKÉHO ČLOVĚKA“
10. 9. 2019 od 13 do 17 hodin / Müllerův dům 
Konference u příležitosti 70. výročí postátnění (nejen) zemských muzeí v Českoslo-
vensku je koncipována jako připomínka důležitého administrativního aktu – pře-
vzetí muzeí v Praze, Brně a Opavě do státní správy. Podrobný program naleznete  
na www.szm.cz. Nutná předchozí rezervace na sopak@szm.cz. 

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 za-
žít strašidelný večer plný strachu a hrůzy. Naučíme vás bát se, jak se pat-
ří. Halloweenský večer bude doprovázen strašidelnými hrami a tvořením  
a na své si přijdou malí i velcí návštěvníci. Oblékněte si hrůzostrašný kostým 
a přijďte za námi. Vstupy v uvedené časy budou do Müllerova domu z ulice 
Komenského. Nutná předchozí rezervace na e-mail: neumanova@szm.cz, 
tel.: 778 488 261. Vstupné 40 Kč, děti do 6 let zdarma.

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 dobové 
scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvní-
ky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící k základnímu vybavení loutkového divadla. Zhléd-
nout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

KNIHY DŽUNGLÍ 
5. 12. 2018 – 1. 9. 2019

Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy 
džunglí britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda 
Josepha Kiplinga. Nejde ani zdaleka pouze o známý příběh indic-
kého chlapce Mauglího, vychovaného v džungli indického Mad-
hjapradéše divokými zvířaty, ale i o mnohé další příběhy z jiných 
oblastí Indie či z Arktidy. 

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

PTÁCI KOLEM NÁS 

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

MANŽELSTVÍ A RODINA
Program je dostupný od 1. 10. 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 a žáci 1. stupně ZŠ.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Děti předškolního věku a žáci 1. stupně ZŠ.

KRAJINA KOLEM NÁS

Žáci 2. stupně ZŠ a 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

Přednáškový cyklus

KAMENINA MANUFAKTURY V PROSKOVĚ
30. 10. 2019 v 17.15 hodin
Manufaktura na výrobu fajánsového nádobí v Pro-
skově, v tehdejším pruském Slezsku, přešla v 90. le-
tech 18. století na produkci zboží ze stále populár-
nějšího materiálu – kameniny. Kultura „zjemnělého 
měšťanstva“ 1. poloviny 19. století, jež hledala svoji 
identitu v každodenních ctnostech, preferovala ka-
meninu pro její schopnost vystihnout harmonické, 
klidné a vyvážené proporce. Proč právě kamenina? 
Jaké jsou její vlastnosti? 
Přednáška se zabývá v širším kontextu kameninou 
se zaměřením na manufakturu v Proskově a její díla 
dochovaná ve sbírce výtvarného umění Slezského 
zemského muzea. Přednáší Denisa Hradilová, kurá-
torka umělecké sbírky Slezského zemského muzea. 
Vstup zdarma.

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

MÝTUS LESA: ARNOŠT HRABAL
31. 5. – 29. 9. 2019 / Müllerův dům

Na 30. prosinec 2019 připadá padesáté výročí úmrtí Arnošta Hrabala – katolického kněze a význam-
ného českého grafika. Hrabal působil v letech 1925–1937 na farách v Jeseníkách na jejich moravské 
i slezské straně. Zkušenost s jesenickou přírodou vložil do volných grafických listů i drobných ex lib-
ris. Pro Hrabalovu jubilejní připomínku, jež je ve Slezském zemském muzeu vůbec první umělcovou 
výstavou od roku 1945, byly rovněž zvoleny snímky Luďka Wünsche, Josefa Solnického a Jarosla-
va Němce, fotografů, kteří virtuózním způsobem postihli magičnost lesních interiérů. Dialog dvou 
médií – fotografie a grafiky – divákovi umožní posílit představu fascinující podívané, kterou zažívá 
každý, kdo Jeseníky navštíví a kterou Arnošt Hrabal navíc uměl převést do sugestivních děl nezřídka 
drobného formátu.

TAJEMSTVÍ KNIHOVNY 
(STARÉ TISKY Z KNIHOVNY SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA)
28. 8. – 27. 10. 2019

V dnešním světě je knihovna chápána jako místo dokonale přístupné svým uživatelům – čte-
nářům: elektronické katalogy a digitalizované dokumenty usnadňují studium, zvyšuje se komfort 
výpůjček i prezenčního studia, udivuje velkorysost speciálních moderních knihovních objektů. 
A přece, knihovna si uchovává svá mnohá tajemství, jež jen tu a tam odkrýváme: knihy přece mají 
své podivuhodné osudy, nesou stopy po užívání celých generací, nacházíme v nich poznámky, 
vpisky, pečeti, podpisy majitelů i umělecky vyhotovená ex libris; vidíme na nich stopy po ohni,  
po poškození vlhkem nebo násilnou rukou. Knihovna Slezského zemského muzea veřejnosti před-
stavuje dvacet tisků, jež neměly jen zajímavé osudy, ale dodnes budí obdiv pozoruhodností témat, 
proslulostí svých autorů a v neposlední řadě také atraktivitou výtvarného řešení.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
14. 9. 2019
Prostřednictvím zajímavých komentovaných prohlídek se budete moci v letošním roce 
seznámit s proměnlivými dějinami Historické výstavní budovy nebo se vrátit v čase  
do dob dávno minulých prostřednictvím historie Müllerova domu, posledního pozů-
statku opavského zámku. Komentované prohlídky budou probíhat v Historické výstavní 
budově v 10 a 15 hodin a v Müllerově domě v 11 a 14 hodin. Vstup zdarma po před-
ložení časové vstupenky, která je k dostání v Turistickém informačním centru v Opavě.

POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA 
VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
9. 10. 2019 – 6. 1. 2020, vernisáž 8. 10. 2019 v 17 hodin

Výstava přiblíží dějiny německé a polské populace na území čes-
kého Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Po-
zornost se zaměří především na politické, náboženské, spolkové 
a kulturní aktivity příslušníků menšin s důrazem na meziválečné 
období. Výstava dále pojedná o poválečném nuceném transferu 
německého obyvatelstva a o situaci menšin v poválečném Čes-
koslovensku. Akcentován bude rovněž vývoj právního postavení 
menšin. Závěrečná část výstavy přiblíží hlavní rysy polistopado-
vých spolkových a kulturních aktivit německého a polského oby-
vatelstva regionu.

LISTOPAD 1989 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
2. 10. 2019 – 2. 2. 2020 

Výstava se zaměří na rozhodné okamžiky listopadu 1989 a naváže 
na akce konané v Opavě a v širokém okolí. Opominuty nezůsta-
nou ani iniciační pražské události či historický exkurz student-
ských akcí sahající až k listopadu 1939. Prezentovány budou dobo-
vé 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, vernisáž 17. 9. 2019 v 17 hodin

Výstava nabídne návštěvníkům 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 doplní také ukázky milostných dopisů, stylizované fo-
toalbum a videoukázka svatebního obřadu. Atmosféru svatebního 
příběhu navodí rovněž ukázky z poezie a hudební doprovod v po-
době známých svatebních písní. 

PO STOPÁCH MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ
5. 9. 2019 – 6. 1. 2020, 
komentovaná prohlídka výstavy 5. 9. 2019 v 17 hodin

Přiblížit známá i méně známá místa, která svým objektivem za-
chytili muzejní fotografové během svého působení ve Slezském 
zemském muzeu, nabízí výstava černobílých fotografií pořízených 
v období let 1920–1986. Výběr z velkého množství nasnímaných 
černobílých negativů představí práce prvního oficiálního muzejní-
ho fotografa Rudolfa Chodury, dále Arnošta Pustky, který se zaslou-
žil mj. i o založení prvních fotografických sbírek v muzeu, a Josefa 
Solnického, fotografa, který svoji fotografickou výbavu neúnavně 
vláčel po kopcích, odkud „mapoval“ hlavně západní část Slezska. 
Součástí výstavy jsou také fotografické přístroje, které se v té době 
používaly pro ateliérovou práci při fotografování sbírkových před-
mětů a prezentována bude i technika pro fotografování v terénu.

Slezské zemské muzeum
září – říjen 2019

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

OD SEMÍNKA K PLÁTNU

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

otevírací doba od 7. září 2019:
úterý: 11.30 – 15.30 hod.
středa: 8.00 – 15.30 hod.
čtvrtek: 8.00 – 12.30 hod.

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

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 
1. 10. 2019
V Historické výstavní budově se uskuteční speciální prohlídky určené seniorům.  
V 9, 11 a 14 hodin se můžete projít muzeem v doprovodu muzejní pedagožky, která 
vás provede touto kulturní památkou a zapojí do výkladu několik vašich smyslů na-
jednou. Nutná předchozí rezervace na e-mail: pelhrimovska@szm.cz, tel.: 778 527 823.



LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ.

Národní památník  
II. světové války

adresa: 
Hrabyně 192 
tel.: 553 775 091, 732 974 070 
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
otevírací doba:  
út–ne 9–17 hodin

vstupné:  
výstavy 30/20 Kč, rodinné 50 Kč
expozice a výstavy 80/40 Kč, 
rodinné 160 Kč
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KONFERENCE „ROK 1939 JAKO MEZNÍK 
V DĚJINÁCH STŘEDNÍ EVROPY“
25. 9. 2019 od 9 do 16 hodin
Události roku 1939 nejen zásadně změnily mapu střední Evropy, ale také 
stěžejním způsobem ovlivnily politický, hospodářský, sociální a kulturní 
vývoj tohoto regionu na desítky let. Odborná konference přiblíží mimo 
jiné nacistické plány na vojenské obsazení Československa, osudy osob-
ností domácího i zahraničního odboje nebo situaci národnostních men-
šin ve slovenské armádě. Podrobný program naleznete na www.szm.cz. 
Vstup zdarma.

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

otevírací doba: 
září–říjen: út–ne 9–11 hod., 
14–16 hod.
vstupné: 20/10 Kč, rodinné 45 Kč

VÝSTUPY NA VYHLÍDKU PAMÁTNÍKU
Každou sobotu a neděli v 10 a 15 hodin. Vstupné je 20 Kč pro návštěvníky starší 6 let.

Vydává:
Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, tel.: +420 553 622 999, e-mail: szm@szm.cz, www.szm.cz, 
náklad: 1 500 ks, redakce: Jana Nevřelová, David Váhala, grafika: Pavel Kubný, tisk: Tiskárna Knopp, uzávěrka 15. 8. 2019. 
Změna programu vyhrazena.
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SMUTNÝ OSUD ZEMĚ 
(MEZI MNICHOVEM A VÁLKOU) 
12. 4. – 30. 11. 2019

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

otevírací doba:
září – říjen: pá 9–15.30 hod., 
so, ne, svátky 11–17 hod.
vstupné: expozice 40/20 Kč, rodinné 90 Kč

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:  
září: po−ne 8−18 hod.
říjen: po−ne 8−16 hod.
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vstupné:  
expozice a výstavy 50/30 Kč, 
rodinné 120 Kč

NÁŠ LES
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020

Lesy pokrývaly v minulosti většinu našeho území. Kdyby do přírodních poměrů Evropy nezasáhl člověk, bylo by 
tomu tak doposud. 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. 

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

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 vám významné slezské botaniky 
a jejich činnost. Seznámíme vás s unikátními doklady herbářových 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. 

VYŘEŽ/Š SI SVOU DÝNI
5. a 6. 10. 2019 od 14 do 18 hodin 
Podzim je v Arboretu již tradičně věnován 
dýním. Ani letos tomu nebude jinak, a tak se 
návštěvníci z řad široké veřejnosti mohou tě-
šit na oblíbenou akci s názvem Vyřež/š si svou 
dýni. Během víkendu můžete zapojit svou 
fantazii a vyrobit si netradiční a originální výz-
dobu na vaši zahradu. Mlsné jazýčky jistě po-
těší ochutnávka sladkých a slaných dýňových 
specialit. Nebude chybět ani lampionový prů-
vod, občerstvení a spousta zábavy! Vstupné 
45/60/150 Kč. Prodej vstupenek bude ukon-
čen v 17.30 hodin.

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 přiblíží 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. 

TVÁŘE VÁLKY

Návštěvníci od 6 let. 

NÁVRATY LIDICKÝCH ŽEN
30. 7. – 2. 10. 2019

Výstava dokumentuje pohnuté osudy lidických žen prodchnuté ztrátou mužů a dětí. Po přícho-
du německých jednotek byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského gymnázia a odtud 
deportovány do koncentračních táborů. Po ukončení války se jich vrátilo do vlasti z 203 jen 
143. Pouze 11 lidických matek se po letech zoufalého čekání shledalo se svými dětmi. Výstava 
zachycuje také lidické ženy při úpravách vznikajícího pietního území a nové obce Lidice.

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, kte-
ré vyústilo v politický proces a justiční vraždu. Důležité události 
života rodiny Píkových přiblíží výstava prostřednictvím fotografií 
a dokumentů, většinou dosud nezveřejněných, které pocházejí 
z pozůstalosti gen. Milana Píky, jenž letos v březnu zemřel. 
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Výstava přibližuje situaci na území Slezska a severní Moravy v období mezi Mnichovskou 
dohodou a vypuknutím druhé světové války. Návštěvníci se seznámí s průběhem henleinov-
ského povstání v září 1938 a s poměry v odstoupeném pohraničí i v protektorátu. Pozornost 
se zaměří také na počátky formování protinacistického odboje, stejně jako na projevy poli-
tické a rasové perzekuce. Mezi zajímavosti patří například předměty z pozůstalosti preziden-
tů Edvarda Beneše či Emila Háchy. 

DEN SENIORŮ 
4. 10. 2019
V tento den připravujeme pro všechny seniory bohatý program, který 
poučí, pobaví a vyzkouší váš postřeh. Vstupné 20 Kč pro seniory starší  
65 let, pro ostatní návštěvníky dle platného ceníku. Více informací na  
www.szm.cz nebo na tel.: 553 775 091.

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
28. 10. 2019
101. výročí vzniku Československa oslavíme hned dvěma akcemi. V 10 hodin se usku-
teční komentovaná prohlídka stálé expozice památníku se závěrečným výstupem  
na vyhlídku. V 15 hodin proběhne v multifunkčním sále správní budovy křest nové knihy  
Patrika Falhauera a Lubomíra Rybenského s názvem Za linií prostor Hraničářského pluku 4,  
část 1. – Kasárny. Vstup po celý den zdarma.

Akce
POCHOD PO LINII ČS. OPEVNĚNÍ MO-S 33 KOZMICE AŽ MO-S 19 ALEJ
21. 9. 2019 
Sraz účastníků tradičního pochodu je v 9.45 hodin na parkovišti u restaurace U krokodýla v Kozmi-
cích. Délka trasy pochodu bude cca 8,5 km, doprovod a odborný výklad zajištěn. Pro ty účastníky, 
kteří projdou celou trasou linie je připravena velká odměna – zpřístupnění MO-S 20 Orel, který byl 
vybudován v nejvyšším IV. stupni odolnosti. Pochod se uskuteční za každého počasí. 

V
ýs

ta
va

VÁCLAV HAVEL – CESTA SVOBODY
12. 9. 2019 – 26. 1. 2020, vernisáž 11. 9. 2019 v 17 hodin

Výstava představí u příležitosti 30. výročí od sametové revoluce výjimečnou osobnost českého dramatika, esejisty, disidenta, kritika komunistického režimu a poz-
ději prezidenta Václava Havla. Výstava přiblíží Havlovu úlohu v rámci demokratizačního procesu a jeho myšlenkový odkaz dotýkající se zásadních témat jako svo-
boda, moc, morálka a lidská práva. Ukázky z Havlových děl si budou moci návštěvníci poslechnout díky pozoruhodnému projektu Číst Havla. Prostřednictvím uni-
kátního obrazového materiálu bude představena vazba Václava Havla, mj. čestného občana Opavy, na slezský region a jeho dvě návštěvy našeho kraje v 90. letech.

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.

BESEDA SE SEKRETÁŘKOU PETRA BEZRUČE 
ZDENKOU TOMÁŠKOVOU
5. 9. 2019 v 10 hodin
Zdenka Tomášková poznala Petra Bezruče ve svých 
jedenácti letech v Kostelci na Hané, kam se přestě-
hovala s rodiči a kde našel básník útočiště v době ně-
mecké okupace. Později se stala jeho „dobrovolnou 
sekretářkou“ a tuto činnost vykonávala až do básníko-
va skonu. Na základě svých vzpomínek napsala kni-
hu Ortel samoty, v níž přibližuje tuto velkou literární 
osobnost jako člověka a zachycuje jej v souvislostech 
společenského dění. Nutná předchozí rezervace na tel. 
778 528 219 nebo e-mail: ppb@szm.cz. Vstup zdarma.

VZPOMÍNKA NA PETRA BEZRUČE
13. 9. 2019 v 15 hodin / Městský hřbitov v Opavě
Opavský rodák Petr Bezruč patří k nejvýznamnějším 
představitelům české poezie přelomu 19. a 20. stole-
tí. Do literatury vstoupil svou jedinou sbírkou Slezské 
písně. Již tradičně se u příležitosti zářijového výročí 
básníkova narození sejdeme na městském hřbitově 
uctít Bezručovu památku.

PŘEDNÁŠKA A WORKSHOP
 – LITERÁRNÍ DÍLO VÁCLAVA HAVLA
23. 10. 2019 v 10 hodin 
Workshop Barbory Grečnerové představí Václava Havla jako 
politika, českého spisovatele, dramatika, esejistu a filosofa. 
Seznámíme vás s kampaní Knihovny Václava Havla Číst Ha-
vla, v níž osobnosti ztvárňují v krátkých videoklipech iko-
nické i méně známé Havlovy texty. Nutná rezervace na tel. 
778 528 219 nebo e-mail: ppb@szm.cz. Vstupné 20 Kč.

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

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

RECITAČNÍ SOUTĚŽ STUŽKONOSKA MODRÁ 
A VEČER VÍTĚZŮ
26. 9. 2019 od 9 do 12 hodin / Obecní dům, Ostrožná 46, 
Opava
26. 9. 2019 v 18 hodin / Památník Petra Bezruče
Soutěž vznikla k poctě Petra Bezruče u příležitosti  
150. výročí básníkova narození. Je určena pro žáky základ-
ních škol a osmiletého gymnázia s cílem rozvíjet dovednost 
recitace i uměleckého přednesu mezi školní mládeží. Nej-
lepší soutěžící se představí na slavnostním Večeru vítězů 
v Památníku Petra Bezruče, na kterém vystoupí nositelka 
Ceny Petra Bezruče operní pěvkyně Olga Procházková  
za hudebního doprovodu Františka Šmída. Vstup zdarma.

VÁCLAV HAVEL – DEMOKRACIE – A CO MY?
29. 9. / 20. 10. / 17. 11. / 8. 12. 2019 od 14 do 16 hodin
Zveme rodiny s dětmi na workshop k výstavě „Václav Ha-
vel – cesta svobody“, na které si projdeme nejvýznam-
nější mezníky v životě Václava Havla. Součástí worksho-
pu je i práce s textem a tvořivá dílna. Nutná rezervace 
na e-mailu: schwanova@szm.cz nebo tel.: 778 527 815. 
Vstupné 20 Kč.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY  
VÁCLAV HAVEL – CESTA SVOBODY
26. 10. 2019 v 10−12 a 14−16 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy přiblíží životní osudy Václava 
Havla. Prostřednictvím bohaté fotodokumentace bude před-
stavena Havlova vazba na moravsko-slezský region a jeho 
návštěvy Opavska a Ostravska v 90. letech. Komentovaná 
prohlídka bude doplněna o tematickou dílnu. Vstup zdarma.

BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
každý čtvrtek od 16 do 17 hodin
Nutná rezervace předem na e-mailu: schwanova@szm.cz 
nebo tel.: 778 527 815. Vstupné 20 Kč.

NOC V MUZEU
18. 10. 2019 od 18 do 22 hodin
Pro velký zájem opět pořádáme večerní akci pro děti od 6 do 12 let. Strávíme společně dlouhý 
večer nejen v expozici památníku, kde budeme plnit úkoly při svitu nouzových světel, číst si vá-
lečné příběhy a setkávat se prostřednictvím nich s válečnými hrdiny, ale vyjdeme také 1. 4. 2019 
na večerní symbolický hřbitov či vyhlídku. S sebou pohodlné sportovní oblečení a malou sva-
činku. Nutná předchozí rezervace na vlkova@szm.cz nebo tel. 553 775 091. Akce se koná při 
minimálním počtu 10 účastníků. Vstupné 80 Kč.


