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Úvodní slovo
Vážení návštěvníci,
naposledy se setkáváte s touto verzí muzejního programu. Nadále
bude program vycházet 6x ročně, a to v nové grafické podobě.
Než se ale dostanu k tomu, co nového jsme pro vás v roce 2017
připravili, dovolte mi, abych se stručně ohlédla za loňským rokem,
v němž nebyla nouze o významné události. Od počátku roku se naplno rozběhla rekonstrukce Müllerova domu, v průběhu roku jsme
také podepsali řadu dohod o vzájemné spolupráci s různými partnery. Připojili jsme se k memorandu o spolupráci při realizaci projektu
„Připomenutí výročí vzniku Československa v roce 1918“. V Národním
památníku II. světové války jsme v létě instalovali sádrové sousoší lidických dětí a na podzim jsme zde přivítali prezidenta České republiky Miloše Zemana. Podařilo se nám také získat do sbírek jedinečný
preparát slona indického, který můžete vidět v hale Historické výstavní budovy.
I v roce 2017 pro vás připravujeme nové výstavy. Mezi ty hlavní
bude bezesporu patřit výstava věnovaná knížecímu rodu Lichtenštejnů a také výstava ke 150. výročí narození Petra Bezruče. Nabídneme
vám však i tradiční akce, jako například Muzejní noc nebo Indiánské
léto. Věřím, že až budete číst následující stránky s programem na další
dva měsíce, najdete na nich právě ty výstavy a akce, které vás i vaše
nejbližší zaujmou a potěší.
			
			

Jana Horáková
ředitelka
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Nové výstavy

TOULKY MUZEJNÍHO FOTOGRAFA
22. 2.–30. 7. 2017
Památník Petra Bezruče
Vernisáž 21. 2. 2017 v 17 hodin

Výstava věnovaná opavskému fotografovi Rudolfu Chodurovi představuje tohoto původním povolání účetního jako jednu z klíčových
osobností zabývající se fotografickou dokumentací ve službách muzejní instituce – Slezského zemského muzea.
Svou fotografickou dráhu začal již sice jako člen opavského Klubu fotografů amatérů, kouzlu fotografie naplno podlehl až začátkem
20. let 20. století, kdy se seznámil s dr. Wilhelmem Braunem, tehdejším
ředitelem Slezského muzea. Dr. Brauna Chodurovy fotografie natolik
zaujaly, že mu okamžitě nabídl spolupráci při dokumentaci kulturních
památek ve Slezsku.
Máme tak možnost prostřednictvím Chodurových fotografií projít
se podmanivou krajinou především západního Slezska. Autor si ji oblíbil
mnohem více než jeho východní část. Vzdáme hold fotografovi, který
ve své době neúnavně „vláčel“ tehdy velký a přetěžký přístroj, aby díky
vytříbenému smyslu pro fotografickou kompozici a vlastnímu citlivému
přístupu vytvořil fotografické dílo nadčasového přesahu.
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Probíhající výstavy

MATICE OPAVSKÁ
A SPOLKOVÝ ŽIVOT VE SLEZSKU
1. 12. 2016–24. 2. 2017
Historická výstavní budova

Posílat dítě do českojazyčné školy a posléze složit v rodném jazyce maturitní zkoušku otevírající dveře vyššímu vzdělání, moci číst
české noviny a českou odbornou literaturu, dávat najevo veřejně
a organizovanou formou příslušnost k česky hovořícímu etniku, to vše
nebylo v Opavě a řadě dalších míst českého Slezska v poslední třetině
19. století běžné či vůbec možné. O postupnou změnu tohoto stavu se
v našem regionu zasloužil především spolek Matice opavská, jejíž nástupnická organizace Matice slezská v únoru letošního roku oslaví sto
čtyřicáté jubileum svého vzniku. Rozšíření stávající výstavy Spolkový
život ve Slezsku v průřezu představí pohled na historii a činnost této
záslužné organizace.
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Probíhající výstavy

JUBILANT VÁCLAV KÁLIK
19. 10. 2016–20. 1. 2017
Památník Petra Bezruče

V loňském roce si hudební svět připomněl hned dvě výročí jedné
z nejdůležitějších hudebních osobností Opavy – skladatele Václava
Kálika. A to jeho 125. výročí narození a 65. výročí úmrtí.
Drtivá většina Kálikovy pozůstalosti se nachází ve sbírkách Slezského zemského muzea, které skladatelovým odkazem obohatila vdova,
paní Marie Káliková. Na výstavě se návštěvník dozví fakta o umělcově
životě, studiích, kompozičním stylu, sbormistrovské činnosti a především zhlédne autentické věci osobní povahy a další memorabilia, skladatelovu korespondenci s rodinou, přáteli a významnými osobnostmi
tehdejší doby, autografy jeho děl i nepřeberné množství původních
fotografií, spolehlivě dokumentujících autorův život, tvorbu a osobnost.
Zájemci nebudou ochuzeni ani o poslech mistrových nejlepších
děl, a to velmi netradičním způsobem. Výstavu obohacuje reflexe Kálikova díla, pronikajícího do různých oblastí umělecké tvorby a společenského života, která dokládá Kálikův význam i jeho celoživotní
zásluhy v české hudební kultuře.
K výstavě je připraven edukační program, který najdete na straně 18.
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Probíhající výstavy

SPOLKOVÝ ŽIVOT VE SLEZSKU
21. 9. 2016–24. 2. 2017
Historická výstavní budova

Na území českého Slezska působila a dodnes působí řada spolků,
jejichž činnost byla a je nesmírně různorodá. Ať už máme na mysli
spolky střelecké, pěvecké, divadelní, vědecké, okrašlovací, vzdělávací
a mnoho dalších. Nemalá pozornost je věnována také spolkům záslužným, především sborům dobrovolných hasičů, sportovním jednotám
či turistickým oddílům. Na výstavě jsou prezentovány jak spolky české,
tak německé, které svým vlivem zasahovaly na území českého Slezska.
K výstavě je připraven edukační program, který najdete na straně 16.
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Probíhající výstavy

POCTA KARLU ČERNOHORSKÉMU
21. 9. 2016–24. 2. 2017
Historická výstavní budova

Výstava uspořádaná ke 120. výročí narození Karla Černohorského
(1896–1982) připomíná aktivity tohoto historika umění, etnografa a organizátora kulturního života v českém Slezsku, spolkového činovníka,
redaktora a muzejníka – osobnost, jež opavské zemské muzeum obnovila po ničivém konci druhé světové války. Obrazové dokumenty, originální písemnosti, obrazy, plastiky a publikace, lidové obrázky na skle
a keramika, to vše a mnohé další dosvědčuje rozsah Černohorského
odborných, publikačních i organizačních aktivit.
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Probíhající výstavy

CESTA KOLEM SVĚTA
1. 8. 2016–31. 3. 2017
Arboretum Nový Dvůr

Kolik je vlastně kontinentů? Co je to světadíl? Možná vás překvapí,
že ani dnes nejsou odborníci v počtu kontinentů zajedno a geografové z různých zemí vydělují různý počet kontinentů. Výstava v Arboretu Nový Dvůr vám představí základní charakteristiky čtyř kontinentů:
Afriky, Eurasie, Ameriky a Austrálie. K vidění jsou exotické exponáty ze
zoologické a entomologické sbírky, doplněné vzorky minerálů a hornin ze světových nalezišť a ukázkami rostlinných společenstev.
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Akce

VÍKEND SE SLEZSKÝMI SPOLKY
28.–29. 1. 2017
25.–26. 2. 2017
Historická výstavní budova
9–17 hodin

Přestože konec výstavy o slezských spolcích se pomalu blíží, připravili jsme pro návštěvníky netradiční akci, která zábavnou formou
přiblíží nejrůznější spolkové aktivity. Zájemci si mohou vyzkoušet
mimo jiné muzejní „turistiku“, postavit si rozhlednu, vyrobit si originální upomínkový předmět nebo využít náš oblíbený fotokoutek. Chybět
nebude ani „Tělocvična“, ve které si procvičí náročné i méně náročné
prvky inspirované turnery a sokoly.
Vždy v 15 hodin se uskuteční zajímavá komentovaná prohlídka
výstavy Spolkový život pod vedením lektora v dobovém oblečení. Pro
návštěvníky bude přichystáno i drobné občerstvení.
Po celý víkend se bude rovněž konat vědomostní soutěž, jejíž
vítěz získá publikaci SZM.
Veškeré další informace naleznete na webových stránkách
www.szm.cz nebo na telefonu 553 714 809.
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Akce

WORKSHOP: 140 LET MATICE OPAVSKÉ
13. 2. 2017
Historická výstavní budova
17–19 hodin

Série přednášek přiblíží složitou historii jednoho z nejstarších
a nejvýznamnějších českých vzdělávacích a osvětových spolků ve
Slezsku. Jednotlivé referáty historiků představí nesnadné počátky
Matice opavské v poslední třetině 19. století, přední osobnosti zakladatelské generace či peripetie vývoje Matice po roce 1945. Akce je
určena pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.
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Novinky v SZM

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V HISTORICKÉ
VÝSTAVNÍ BUDOVĚ
Historická výstavní budova
Počínaje 2. lednem 2017 bude upravena otevírací doba v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea. Vyhověli jsme přáním především pedagogických pracovníků, kteří s dětmi navštěvují
naše doprovodné edukační programy. Nově se na vás budeme těšit
každý den vždy od 8 do 18 hodin. Akce, které pro vás připravujeme
v podvečerních hodinách, budou probíhat i po skončení oficiální otevírací doby.

UNIKÁTNÍ PREPARÁT SLONA INDICKÉHO
Historická výstavní budova
Již od poloviny prosince loňského roku máte možnost prohlédnout si jedinečný preparát slona indického v České republice. V následujících měsících bude připraven také nový edukační program, který vás blíže seznámí se životem slonů indických. Celý leden a únor
bude probíhat výtvarná soutěž pro školy i veřejnost, detailní informace k této soutěži naleznete na webových stránkách a Facebooku Slezského zemského muzea. Nebudou chybět ani odborné
přednášky a mnoho dalšího.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS VÝSTAVU
JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA, MECENÁŠ A DONÁTOR SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO
MUZEA
Historická výstavní budova
Slezské zemské muzeum se za svou dlouholetou historii pyšní řadou vynikajících uměleckých děl celoevropského i světového významu. Za mnohé z nich vděčí štědrému mecenáši a donátoru Janu II.
knížeti z Lichtenštejna, který v průběhu let 1884 až 1929 daroval muzeu nejen cenné práce ze svých sbírek, ale zajistil i mnoho jiných děl,
zakoupených přímo jako vhodné doplnění muzejního fondu. V neposlední řadě daroval muzeu i pozemek a finanční dar na stavbu dnešní
Historické výstavní budovy. Výstava, kterou právě připravujeme, představí přibližně 250 předmětů z knížecích donací.
Diváci se budou moci projít lichtenštejnskou obrazárnou, která
ve dvou částech nabídne přehlídku přibližně padesáti obrazů. Sbírka
sochařství představí kolekci třiceti děl, zahrnující gotické dřevořezby
i unikátní plakety a medaile. Sbírkově nejobsáhlejší částí bude kolekce užitého umění, zahrnující předměty ze skla, keramiky či porcelánu
a prezentující unikátní kusy nábytku, např. zlacenou dětskou kolébku
či bohatě zdobenou postel s nebesy.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 31. března 2017.
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Přednáškový cyklus

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS V HISTORICKÉ
VÝSTAVNÍ BUDOVĚ
Historická výstavní budova

POHŘEB, JAK JEJ NEZMÁME ANEB
POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ V KRÁLOVSKÝCH
RODINÁCH
4. 1. 2017 v 17.30 hodin
Rozloučení s lidskou bytostí bývá bolestnou záležitostí pro každého z nás. V případě knížecích, královských a císařských rodin se však
tato ztráta stává zároveň státním aktem, vyžadujícím letitou přípravu.
Napadlo vás někdy pohřeb si dopředu několikrát vyzkoušet? Přistoupili byste na eventualitu být pohřben na třech různých místech? Aplikovali byste na člena své rodiny eutanázii jen proto, aby jeho úmrtí
nebylo oznámeno v nepravý čas? Všechny výše uvedené okolnosti
nechávají představitele vrcholné evropské aristokracie v klidu a vnímají je jako nedílnou součást života. Pokud vás zajímá, proč s sebou
poslední rakouská císařovna Zita vozila padesát let srdce svého manžela, proč se v některých zemích chodí na pohřby v bílém nebo která
současná královna si navrhla svůj vlastní náhrobek, přijďte si poslechnout přednášku historika Slezského zemského muzea Kamila Rodana.

POMNÍKY A PAMÁTNÍKY OBĚTÍ PRVNÍ
SVĚTOVÉ VÁLKY VE SLEZSKU
18. 1. 2017 v 17.30 hodin
Úvodní část přednášky přiblíží obecné příčiny a okolnosti výstavby
válečných památníků v českých zemích i ve světě. Dále se zaměříme
na specifické rysy vývoje ve Slezsku. Pozornost bude věnována typům
pomníků a jejich osudům v letech nacistické okupace i komunistického režimu. Přednáší Ondřej Kolář, historik Slezského zemského muzea.

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z JESENÍKŮ
1. 2. 2017 v 17.30
Posluchači se prostřednictvím fotografických snímků z CHKO Jeseníky dozvědí například to, co patří k nejvzácnějším úkazům v Jeseníkách a proč je důležité je chránit. Pozornost bude věnována také
ptákům a netradičnímu způsobu jejich monitoringu. Podrobně se
podíváme také na to, co nového se chystá v nejcennějších oblastech
Jeseníků a proč může být rostoucí návštěvnost do jisté míry velkým
problémem. Přednáší Petr Šaj, vedoucí Správy CHKO Jeseníky.
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Přednáškový cyklus

SPOLKY VE SLEZSKU V ZRCADLE
BOHATSTVÍ MUZEJNÍCH DEPOZITÁŘŮ
22. 2. 2017 v 17.30 hodin
Období „dlouhého“ 19. století a do značné míry též dobu první
Československé republiky charakterizovala mimo jiné intenzivní
spolková činnost. Přednáška představí nejen historii jednotlivých
spolků a sdružení, ale především hmotné artefakty svázané s jejich
působením. Posluchači se tak seznámí například se spolkovými stejnokroji, odznaky, prapory, kronikami, výpravnými fotografickými tably, či s památkami, které byly z iniciativy a za prostředky spolků budovány. Návštěvníkům budou objasněny také mnohdy pozoruhodné
způsoby, kterými se prezentované artefakty staly součástí muzejních
sbírek. Přednáší Ondřej Haničák, kurátor historického pracoviště Slezského zemského muzea.

14

Doprovodné a edukační programy
Doprovodné edukační programy v Historické výstavní budově
Doprovodné edukační programy k části Příroda Slezska

ZVÍŘECÍ ŠKOLKA

S dětmi si popovídáme o tom, jak zvířecí mláďata přicházejí na svět,
kolik starostí nadělají rodičům a co všechno se musí naučit, než vyrostou. Podíváme se na různé typy hnízd a vajíček a vysvětlíme si také,
která mláďátka potřebují naši pomoc a která ne.
Program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
Časová náročnost: 45–60 minut

REKORDMANI Z ŘÍŠE ZVÍŘAT

Karlík má oči jako rys a Mařenka skáče jako zajíc. A co vy, děti? Umíte to také? Pojďte se do muzea seznámit s rekordmany z naší přírody
a porovnat se s jejich neuvěřitelnými schopnostmi.
Program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
Časová náročnost: 45–60 minut

CO NÁM ŘÍKÁ EKOLOGIE

Už jste slyšeli, že ekologie není totéž co ochrana životního prostředí?
Čím se tedy ekologové v praxi zabývají? V novém edukačním programu si společně tyto otázky zodpovíme, na konkrétních příkladech si
vysvětlíme důležité pojmy a zamyslíme se, jak nás tyto poznatky mohou ovlivnit v každodenním životě.
Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.
Časová náročnost: 60 minut

ZNÁTE JE Z POHÁDEK

Oblíbený program v novém kabátku herní formou přibližuje dětem
říši zvířat prostřednictvím zvířátek, která znají z pohádek. Pomocí známých postaviček si děti připomenou své oblíbené příběhy a podívají
se, jak vypadá jejich skutečná předloha.
Program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
Časová náročnost: 45–60 minut
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu
u muzejní pedagožky Mgr. Terezy Ruskové, tel.: 778 488 260,
e-mail: ruskova@szm.cz.
Doprovodné edukační programy k části Encyklopedie Slezska

OD NITĚ KE KOŠILI – O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH I TEXTILNÍCH TOVÁRNÁCH

Program je vhodný pro dvě věkové skupiny. První varianta je určena
dětem z MŠ a žákům 1.–3. tříd ZŠ, zaměří se na původ rostlinných i živočišných vláken, proces jejich zpracování a využití v textilním průmyslu. Skupiny návštěvníků od 13 let si navíc představí situaci různých
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Doprovodné a edukační programy
lidí, kteří jsou ovlivněni přesunem textilní výroby do jiné země. Účastníci budou rozvíjet své smysly, kooperativní metody práce a kritické
myšlení.
Program je určen pro všechny věkové skupiny včetně zájemců z řad
široké veřejnosti.
Časová náročnost: 60–90 minut

VANITAS – TEDY O POMÍJIVOSTI V ŽIVOTĚ

Program využívá metod Kritického myšlení a kooperativních metod
práce. Lekce pomůže hlouběji proniknout do průřezového tématu
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Cílem je
setkat se s originálem uměleckého díla, seznámit se s námětem zátiší
Vanitas a vést srovnání přístupu ke smrti v baroku a dnes, uvědomit si
význam důležitosti věcí a vztahů v našem životě.
Program je určen pro žáky 8.–9. ročníků ZŠ, studenty SŠ.
Časová náročnost: 90 minut

ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM CHTĚJÍ
OBRAZY A SOCHY ŘÍCT?

Program o významech zobrazeného. Symbolika v barokním malířství
a sochařství dosáhla svého vrcholu, ale až do současnosti naši společnost znaky, jinotaje a podobenství ovlivňují. Pokud symbolům nerozumíme, můžeme se ztratit.
Program je určen pro žáky 5.–9. ročníků ZŠ.
Časová náročnost: 90 minut

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Během programu se děti podívají do koloniálu z 20. let 20. století
v expozici Encyklopedie Slezska. Získávají informace o koloniích, rostlinách, které obohatily náš jídelníček od novověku, dotýkají se tématu
zámořských objevů. Během lekce se zabývají pravostí peněz v historii
a zkoumají ochranné prvky na současných bankovkách. Nechybí ani
malý exkurz do lidové slovesnosti. Lekce vede děti 1. i 2. stupně ZŠ
k tématu finanční gramotnosti.
Program je určen pro žáky ZŠ.
Časová náročnost: 90 minut
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu
v Historické výstavní budově u muzejní pedagožky Mgr. Kateřiny
Pavlíčkové, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz.
Doprovodný a edukační program k výstavě
Spolkový život ve Slezsku

OSTROSTŘELCI, SOKOLOVÉ, RECESISTÉ A JINÝ SPOLKOVÝ ŽIVOT VE SLEZSKU

Život v 19. století doprovázelo formování občanské společnosti a s
tím spjatý vznik spolků a spolkových aktivit. Hlavní pozornost je vě-
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nována kontinuitě vybraných spolkových aktivit do současnosti. Velkou pozornost si zasluhují sbory dobrovolných hasičů, tělocvičné jednoty, turistické či střelecké spolky, dále pěvecká, divadelní, vědecká
a vzdělávací sdružení. Stranou nezůstane ani recesistická společnost
Schlaraffia se svými cíli – přátelstvím, humorem a uměním. Program
využívá kooperativních metod práce.
Program je určen pro žáky 5.–9. tříd ZŠ, studentům SŠ a zájemcům
z řad široké veřejnosti.
Časová náročnost: 60 minut
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu
v Historické výstavní budově u muzejní pedagožky Mgr. Kateřiny
Pavlíčkové, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz.
Doprovodné edukační programy v Památníku Petra Bezruče

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu
je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho sekretářkou
Zdenkou Tomáškovou. Lektorovaný vzdělávací program nabízí dvě
varianty:
•
základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
•
rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ
Provádění školních skupin je uskutečněno v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z Bezručových múz). Součástí programu jsou i pracovní listy, které si žáci a studenti odnášejí po jejich
vyplnění s sebou. Po předchozí domluvě lze prohlídku doplnit o četbu básní z básnické sbírky Slezské písně nebo přednes básně Stužkonoska modrá.
Časová náročnost: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE

Každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hod. se v prostorách PPB koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu
a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a muzeem na vzdělávací
bázi. Na workshop je nutno se předem objednat (stačí v uvedený den
do 12.00 hod.). Maximální počet účastníků je šest osob.
Účast na akci je zdarma.

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem „muzeum“,
jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými profesemi (kurátor, archeolog, etnograf, zoolog, paleontolog). Budou jim vysvětleny pojmy jako expozice,
výstava, výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář a vernisáž.
Děti budou mít možnost orientovat se v expozici, rozvíjet myšlení,
vzájemně spolupracovat, esteticky vnímat a poznávat hodnoty minulosti.
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Během edukačního programu se představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak
hravou formou mohou seznámit s netradičním prostředím, v němž se
historie prolíná se současností i budoucností.
Edukační program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
Časová náročnost: 60 minut
Doprovodné edukační programy k výstavě Jubilant Václav Kálik

VÁCLAV KÁLIK JUBILUJÍCÍ

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí prostřednictvím lektorského výkladu se životem a dílem hudebního skladatele
Václava Kálika. V loňském roce jsme si totiž připomněli dvě výročí jedné z nejdůležitějších osobností opavského Slezska – hudebního skladatele Václava Kálika. Jednalo se o 125. výročí narození a 65. výročí
úmrtí skladatele (18.10. 1891–18.11. 1951).
Součástí edukačního programu je pracovní list, prezentace fotografií,
netradiční poslech vybraných hudebních ukázek z autorovy tvorby.
Nebude chybět ani sebereflexe výstavy.
Edukační program je určen pro žáky 5.–9. ročníků ZŠ a studenty SŠ.
Časová náročnost: 90 minut
Workshop pro rodiny s dětmi

WORKSHOP: ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

V rámci sobotních workshopů mají rodiče (ale i prarodiče, tety a strýcové) možnost zaposlouchat se s dětmi do čtení knížky „Běží liška
k Táboru a jiná říkadla“. Akce je vhodná pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého.
Termíny konání: 7. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2. 2017
Doba konání: 10–12 hod., 14–16 hod.
Vstupné: 20,- Kč
Nutná předchozí rezervace vybraného termínu.
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu
u muzejní pedagožky Bc. et Bc. Evy Schwanové, tel.: 553 625 024,
mob.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

Muzejní obchod

V muzejním obchodě v Historické výstavní budově si můžete zakoupit upomínkové předměty na návštěvu muzea, netradiční dárky, knihy
a další publikace související s muzeem a jeho sbírkami.
Více informací na http://www.szm.cz/muzejni-obchod
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Důležité informace
Historická výstavní budova

adresa: Komenského 10, Opava
tel.: 553 714 809, 604 393 778, e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba: po–ne 8–18 hod.
vstupné: expozice 50/25 Kč, rodinné 110 Kč
výstavy 25/15 Kč, rodinné 60 Kč
expozice a výstavy 60/30 Kč, rodinné 140 Kč

Arboretum Nový Dvůr

adresa: Stěbořice – Nový Dvůr
tel.: 553 661 975, e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba: leden–únor, denně 8–16 hod.
vstupné: 40/20 Kč, rodinné 90 Kč

Národní památník II. světové války

adresa: Hrabyně 192
tel.: 553 775 091, e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
otevírací doba: leden–únor zavřeno

Památník Petra Bezruče

adresa: Ostrožná 35, Opava
tel.: 553 625 024, e-mail: pamatnik-bezruce@szm.cz
otevírací doba: po, st, pá 8–12 hod., 13–16 hod.
út, čt 10–12 hod., 13–18 hod.
vstupné: expozice nebo výstava 20/10 Kč, rodinné 45 Kč
expozice a výstava 30/15 Kč, rodinné 70 Kč

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

adresa: Darkovičky, Hlučín
tel.: 595 051 110, e-mail: opevneni@szm.cz
otevírací doba: leden–únor zavřeno

Srub Petra Bezruče

adresa: Ostravice 41
tel.: 732 974 060, e-mail: spb@szm.cz
otevírací doba: leden–únor zavřeno

Knihovna Slezského zemského muzea

adresa: Tyršova 1, Opava
tel.: 553 622 060, e-mail: knihovna@szm.cz
otevírací doba: út 11.30–15.30 hod., st 8–15.30 hod., čt 8–12.30 hod.
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