
Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 
40−60 minut, max. 20−25 osob

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Historická 
výstavní  
budova
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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.

KOČOVNÍ LOUTKÁŘI 
29. 5. 2019 – 5. 1. 2020, vernisáž 28. 5. 2019 v 17 hodin

Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky Slez-
ského zemského muzea. 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. Návštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící k základní-
mu vybavení loutkového divadla. Zhlédnout můžete klasické marionety, ale 
také spodové a varietní loutky. 

vstupné:  
expozice 65/30 Kč, rodinné 125 Kč 
výstavy 35/20 Kč, rodinné 70 Kč
expozice a výstavy 80/40 Kč,  
rodinné 160 Kč

OD SEMÍNKA K PLÁTNU
14. 6. 2019 – 5. 1. 2020, vernisáž 13. 6. 2019 v 17 hodin

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 zhotovo-
vání textilu. Představuje nářadí, které v minulosti na venkově sloužilo k jejich 
zpracování, seznamuje s postupem výroby přadných vláken, pláten a pre-
zentuje i samotné textilní výrobky. Výstava návštěvníkům také přibližuje pís-
ně, 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

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
60–90 minut, max. 20−25 osob

ZNĚJÍCÍ KRÁSA ANEB UM(ĚNÍ) MISTRŮ  
HOUSLAŘŮ. HOUSLAŘSKÁ TRADICE VE SLEZSKU
23. 1. – 12. 5. 2019

Výstava návštěvníkům představuje základní rodinu houslových nástrojů – housle, 
violu, violoncello, kontrabas a vedle nich prezentuje také staré violy – da gamba 
a d´amour. Edukativní rozměr výstavy osvětluje proces výroby houslových nástrojů 
– mapuje jejich výrobu od volby materiálu, přes popis základních částí houslí, jejich
stavbu až po řezbářskou a hudebně-intonační stránku. Výrobu smyčcových nástrojů 
na výstavě zastupuje množství pomůcek mistrů-houslařů – truhlářský stůl, tzv. ponk 
spolu s řadou řezbářských náčiní, materiálem pro výrobu houslí, rozpracovanými
houslemi až po jejich plný tvar. 

MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU

Děti předškolního věku, žáci 1.–4. ročníků ZŠ.
40–60 minut, max. 20−25 osob

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
18. 5. 2019 
Po celý den si budou moci návštěvníci prohlédnout naše expozice a výstavy zcela 
zdarma. V 10 hodin se uskuteční v Historické výstavní budově komentovaná prohlíd-
ka výstavy Zdař Bůh! Rub a líc hornického povolání a v 15 hodin bude následovat 
komentovaná prohlídka výstavy Knihy džunglí. Vstup po celý den zdarma.
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VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE 
1. 5. 2019 od 13 do 17 hodin
U příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie jsme pro vás 
připravili akci, na které se dozvíte řadu zajímavostí o tomto prvním květnovém 
dni. Seznámíme vás s Evropskou unií a jejich členskými státy, vyzkoušíte si své 
zeměpisné znalosti a mnoho dalšího. Součástí akce bude prezentace organi-
zace Eurocentrum Ostrava, která zde bude mít informační stánek o Evropské 
unii a evropských fondech se zábavnými kvízy pro děti i dospělé.

DEN DĚTÍ
31. 5. 2019 od 13 do 18 hodin
Během tohoto dne budou malí návštěvníci společně se svým dospělým do-
provodem poznávat cizokrajnou Indii s jejími chutěmi i vůněmi. Zažijí tuto 
zemi takříkajíc na vlastní kůži. Děti do 15 let mají na tuto akci vstup zdarma. 

POUTNÍCI CESTOU, NECESTOU  
– LETNÍ EDUKAČNÍ AKTIVITY
22. – 26. 7. 2019 nebo 5. – 9. 8. 2019
Na naší týdenní cestě se stanete poutníky a budete poznávat náš kraj 
a jeho přírodní bohatství. Aktivity jsou určeny pro děti od 7 do 12 let a bu-
dou probíhat od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Přihlášky na čer-
vencový termín zasílejte do 23. 6. 2019, přihlášky na srpnový termín poté  
do 12. 7. 2019, a to na e-mail: neumanova@szm.cz nebo tel.: 778 488 261. 
Cena za jeden týden je 1 600 Kč, kapacita je omezena.

Žáci 3. – 5. ročníků ZŠ.
60 minut, max. 25 osob

B F L M P S V Z – VYJMENOVANÁ SLOVA

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

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

Nález černého uhlí v ohništi pravěkého člověka na vrchu Landek v Petřkovicích před-
znamenal pozdější rozkvět uhelného hornictví v oblasti Slezska. Ačkoliv je v současné 
době tradiční hornictví v celoevropském měřítku v útlumu, okolní krajina sebou nese 
znamení minulých dob. Hornictví naši krajinu změnilo a hornická profese, ukrytá našemu 
zraku tam někde v neprostupné tmě – v dole, někdy i stovky metrů hluboko pod námi, je 
dokladem lidského umu, odhodlání a také odvahy. 

ANTONÍN SATKE – STŘÍPKY Z MOZAIKY ŽIVOTA A DÍLA 
SLEZSKÉHO FOLKLORISTY A ETNOGRAFA
22. 11. 2018 – 30. 6. 2019

Slezský lid a jeho zvyky se staly celoživotním vědeckým zájmem bytostného Slezana 
a komárovského rodáka Antonína Satka. Touha zaznamenat příběhy slezského venko-
va svedly pozdějšího vědce a pracovníka Slezského studijního ústavu v Opavě a Ústavu 
pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze z pedagogické dráhy na pole vědy. Výstava 
poukazuje na významné momenty ze Satkeho osobního i vědeckého života. 

STOLOVÁNÍ VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ.  
PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU
21. 11. 2018 – 15. 5. 2019

Výstava představuje proměnlivé způsoby stolování v různých dějinných obdobích. 
V renesanci se poprvé začala uplatňovat vidlička a nádoby se vyznačovaly odváž-
nými tvary a užitím drahocenných materiálů. V baroku a rokoku se plně ujal vlády 
porcelán, který nejenže nahradil stříbrné nádobí, ale začal se používat i k výrobě te-
matických stolních dekorací. A v biedermeieru se opět vracelo k osvědčeným vzo-
rům. Návštěvníci nahlédnou i k prostřenému stolu v měšťanském interiéru přelomu  
19. a 20. století ovlivněnému styly secese a art deco.

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

Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy džunglí britského no-
sitele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda Josepha Kiplinga. Nejde ani zdaleka pouze 
o známý příběh indického chlapce Mauglího, vychovaného v džungli indického Madhja-
pradéše divokými zvířaty, ale i o mnohé další příběhy z jiných oblastí Indie či z Arktidy.
Návštěvníci se mohou seznámit s hrdiny těchto příběhů, přírodou i pozadím těchto míst,
ale i s dnešní podobou krajin, v nichž se odehrávají.

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
40−60 minut, max. 20−25 osob

PTÁCI KOLEM NÁS 

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ 
a studenti SŠ. 
45−50 minut

OD SEMÍNKA K PLÁTNU
Program bude dostupný od 20. 6. 2019. 

Děti předškolního věku, žáci 1. – 4. ročníků ZŠ.
40−60 minut, max. 20−25 osob

PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN

Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Denisa Plucnarová, tel.: 778 527 823,
e-mail: plucnarova@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.
45 minut

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.
50−60 minut

KRAJINA KOLEM NÁS

Žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ.  
45 minut

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.
40–60 minut, max. 15 osob   

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Přednáškový cyklus

DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ ŠIBENICE − NEVIDITELNÝ 
OBR NA OPAVSKU
15. 5. 2019 v 17.15 hodin
Na jaře roku 1938 začala na Opavsku vznikat v rám-
ci výstavby československého opevnění dělostře-
lecká tvrz Šibenice. Poslední zadaná tvrz k výstavbě 
však zůstala nedokončena. Na jejím povrchu ne-
vznikl ani jeden z plánovaných bojových objektů
a většina prací, která na staveništi proběhla, je dnes 
ukryta v nepřístupném podzemí. Přednáší historik
Patrik Falhauer. Vstup zdarma. 

KULTURNÍ DĚJINY MOTOCYKLU 
16. 5. 2019 v 17.15 hodin
Přednáška představí unikátní knihu pojednávající
o vývoji jednostopých vozidel se spalovacími mo-
tory. Publikace mapuje vývoj a význam motocyklů 
z ekonomické, společenské, kulturní, sportovní i live-
-trendové perspektivy od počátku 20. století až do
současnosti, a to v Evropě i Severní Americe. Před-
náší autor publikace, historik techniky a znalec histo-
rických motocyklů, Martin Reissner. Vstup zdarma.

CECIL BEATON – FOTOGRAF KRÁLOVEN
22. 5. 2019 v 17.15 hodin
Téměř padesát let spoluvytvářel tvůrce portrétní fo-
tografie Cecil Beaton image členů britské vládnoucí 
dynastie. Již za svého života se stal legendou, před
kterou se skláněly nejen ikony světa módy a hvězdy
showbyznysu. Pokud Vás zajímá filozofie, s jakou
ke tvorbě královských portrétů Beaton přistupoval,
a jak se v souladu s proměnami a potřebami doby
měnily jeho portréty, přijďte na přednášku historika 
Kamila Rodana. Vstup zdarma.

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

MUZIKOHRÁTKY PRO MALÉ I VELKÉ 

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 
45 minut

ŽIVOT NA VENKOVĚ

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM

Osoby s lehkou mentální retardací, žáci 
ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby a zájemci 
z řad široké veřejnosti.
40–60 minut, max. 15 osob

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ, 
osoby s lehkou mentální retardací, 
žáci ZŠ Praktické.
45–60 minut, max. 25 osob   

PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU
Program je dostupný do 15. 5. 2019.

Slezské zemské muzeum
květen – červen 2019

Osoby s lehkou mentální retardací, žáci 
ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, 
děti předškolního věku.
45−60 minut, max. 15 osob   

DIVADLO A LOUTKY VE SLEZSKU
Program je dostupný od 3. 6. 2019. 

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
40−60 minut, max. 20−25 osob

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT

Děti předškolního věku, žáci 1. – 4. ročníků ZŠ.
40−60 minut, max. 20−25 osob

VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
31. 5. 2019 od 18 do 23 hodin
Nenechte si ujít neopakovatelnou atmosféru, kterou pro vás mu-
zea v Opavě a okolí vykouzlí ve večerních hodinách. V rámci le-
tošní Slezské muzejní noci pro vás připravujeme opět netradiční 
a bohatý kulturní program. Brány Slezského zemského muzea 
se večer otevřou v Historické výstavní budově, Národním pa-
mátníku II. světové války, Arboretu Nový Dvůr, Památníku Petra 
Bezruče a v Knihovně Slezského zemského muzea. Navštívit bu-
dete moci také objekty Opavské kulturní organizace – Obecní 
dům a Dům umění, dále Muzeum patologie a Muzeum ošetřo-
vatelství ve Slezské nemocnici v Opavě nebo budovu Magistrá-
tu města Opavy na Horním náměstí, jehož pracovníci připraví 
komentované prohlídky „Hlásky“ spojené s výstupem na věž.  
Podrobný program můžete sledovat na www.szm.cz nebo muzej-
ním facebooku.

KARL MEISSNER A NACISTICKÁ OSÍDLOVACÍ
POLITIKA NA OPAVSKU
29. 5. 2019 v 17.15 hodin
Přednáška přiblíží příběh Karla Meissnera z Vávrovic,
který se v roce 1938 zapojil do nacistického povstání
proti Československu a v letech okupace se stal vlivným 
funkcionářem v německé zemědělské politice. Před-
náška seznámí čtenáře s rolí, již v nacistických germa-
nizačních plánech hrálo zemědělství a přerozdělování
půdy. Přednáší historik Ondřej Kolář. Vstup zdarma.

FESTIVAL BRATISLAVSKÁ LYRA 
V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE (1966–1969)
5. 6. 2019 v 17.15 hodin
Festival Bratislavská lyra se od svého vzniku v roce 
1966 zařadil mezi nejvyhledávanější hudební festiva-
ly. Na festivalovém pódiu se vedle zpěváků českoslo-
venské pop music střídali v roli hostů světoví zpěváci 
vyhlášených jmen. Pokud Vás zajímá, jakou skladbou 
dostal Karel Gott na 1. ročníku festivalovou porotu, 
proč naopak Helena Vondráčková na druhém roč-
níku vyhořela a proč se stala lyra trnem v oku čes-
koslovenským kulturtrégrům, přijďte si poslechnout 
přednášku historika Kamila Rodana. Vstup zdarma.

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

Na 30. prosinec 2019 připadá padesáté výročí úmrtí Arnošta Hrabala – ka-
tolického kněze a významného českého grafika. Hrabal působil v letech  
1925–1937 na farách v Jeseníkách na jejich moravské i slezské straně. Zku-
šenost s jesenickou přírodou vložil do volných grafických listů i drobných 
ex libris. Pro Hrabalovu jubilejní připomínku, jež je ve Slezském zemském 
muzeu vůbec první umělcovou výstavou od roku 1945, byly rovněž zvole-
ny snímky Luďka Wünsche, Josefa Solnického a Jaroslava 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.



LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
60 minut

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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NOC V PAMÁTNÍKU 
3. 5. 2019 od 18 do 22 hodin

Srub Petra Bezruče
adresa: 
Ostravice 41
tel.: 732 974 060
e-mail: spb@szm.cz

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

Akce je určena pro děti od 6 do 12 let, které 
stráví dlouhý večer v památníku. Budeme 
si číst válečné příběhy s dětskými hrdiny 
a plnit úkoly spojené s válečnou dobou 
vycházející z příběhu. S sebou pohodlné 
oblečení a svačinku. Na akci je nutno se 
předem přihlásit na emailu: vlkova@szm.cz 
nebo telefonicky: 553 775 091. Akce se koná 
při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. 
Cena 40 Kč za dítě. 

DEN VÍTĚZSTVÍ
8. 5. 2019 v 10 hodin 
Pietním aktem k 74. výročí ukončení bojů 
II. světové války v Evropě si jako každý rok 
připomeneme oběti tohoto největšího vá-
lečného konfliktu v pamětní síni památníku 
za účasti pozvaných hostů, veteránů a ve-
řejnosti. Ještě před zahájením piety odstar-
tuje před památníkem již 40. ročník Běhu 
osvobození Ostravy. V 15 hodin bude pro 
zájemce připravena     komentovaná pro-
hlídka  expozice  památníku  s následnou 
prohlídkou symbolického hřbitova. 
Vstup zdarma.

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 10. 4. 2019. 
Změna programu vyhrazena.
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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.

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 henleinov-
ského povstání v září 1938 a s poměry v odstoupeném pohraničí 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. Závěrečná část výstavy pak připomíná boje na Těšínsku v prvních dnech druhé světové války.

Mapa areálů

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

otevírací doba:
1. duben – červen:
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:
po−ne 8−18 hod.
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vstupné:  
expozice a výstavy 40/20 Kč, 
rodinné 90 Kč

NÁŠ LES
1. 4. – 31. 12. 2019

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 kul-
turní lesy, ale i obory, zdevastované lesy, paseky a lesní okraje či remízky a vět-
rolamy. Seznámíme se s jejich rostlinami i živočichy, a to nejen s obratlovci, ale 
i bezobratlými, zastoupenými lesním hmyzem. 

KOUZLO ŽIVÝCH MOTÝLŮ 
1. 6. – 30. 6. 2019 od 9 do 16 hodin

Již třináctý ročník výstavy tropických motýlů se letos opět uskuteční v prosto-
rách pěstebních skleníků Arboreta Nový Dvůr. Během výstavy budou nad vašimi 
hlavami kroužit krásní tropičtí motýli, kteří v přítomnosti tropických a subtropic-
kých rostlin vytvoří neopakovatelné prostředí. K vidění budou mimo jiné nád-
herná morfa, která vás oslní svými blankytně modrými křídly. Vaší pozornosti 
by neměli ujít ani perleťovci, danajdy, atlasi, batolci nebo bělásci. A bude-li vám 
přát štěstí, můžete během prvních několika dní pozorovat, jak se z kukel líhnou 
motýli. Vstupné je 20/15 Kč ke vstupnému do arboreta. Prodej vstupenek končí 
v 15.30 hodin.

Edukační programy  

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Program je určen pro všechny 
věkové kategorie. 
45–60 minut

Lucie Vlková, tel.: 553 775 091,
email: 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. 
60 minut

VELKÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

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

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO 
OBYVATELSTVA

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

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU 
ČECHY A MORAVA

Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad široké ve-
řejnosti. 
50 minut

MÁSLA NENÍ, OMASTKU NENÍ...

Návštěvníci od 6 let. 
60 minut

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
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FANTASKNÍ REALISMUS  
V ILUSTRACÍCH 
LUMÍRA ČMERDY
17. 5. – 25. 8. 2019, vernisáž 16. 5. v 17 hodin

Lumír Čmerda (*1930) patří k předním re-
gionálním výtvarníkům 60. let. Vedle mal-
by a grafiky se věnoval především práci 
se dřevem (dřevěné reliéfy) a ilustrátorské 
tvorbě. Výstava představí originály auto-
rových knižních ilustrací, mezi nimiž bu-
dou zastoupeny ilustrace k dílům patřícím  
do zlatého fondu české literatury (K. J. Erben: 
Kytice, Kosmas: Kronika Česká, B. Němcová: 
Slovenské pohádky a pověsti), ilustrace k pís-
ním Semaforu či ilustrace zpracovávající bib-
lické náměty.

Edukační programy    Vstupné 10 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
 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

OZVĚNY SLEZSKÝCH PÍSNÍ

Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.
60−90 minut

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Studenti SŠ.
60 minut

LITERÁRNÍ VYCHÁZKA PO STOPÁCH 
PETRA BEZRUČE

Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.
90−120 minut

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Žáci ZŠ a studenti SŠ.
60 minut

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Žáci 5.−9. ročníků ZŠ.
60 minut

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Děti z MŠ, žáci 1.−3. ročníků ZŠ.
60 minut

PŘÍRODA V POEZII PETRA BEZRUČE 

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

PŘÍBĚHY Z HERBÁŘE
1. 4. – 31. 12. 2019

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. Seznámí-
me se 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.

BALKÓNOVÉ ROSTLINY
17. 6. – 31. 8. 2019

Osmý ročník této již tradiční výstavy se v arboretu uskuteční v průběhu celého léta. Vý-
stava vás seznámí s použitím známých i nových druhů balkónových květin, k vidění bude 
téměř stovka odrůd v různých kombinacích a způsobech použití. Věříme, že zde najdete 
bohatou inspiraci pro vyzdobení vlastního okna či balkónu.

ORIENTAČNÍ ZÁVOD 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
1. 5. 2019 od 9 do 16 hodin 
Oddíl orientačního běhu TJ Opava ve spo-
lupráci se Slezským zemským muzeem při-
pravuje další ročník orientačního závodu
zdravotně postižených. Součástí závodu je 
také veřejný závod v orientačním běhu pro 
příchozí všech věkových kategorií. Trasa
provede závodníky malebnými zákoutími
novodvorského arboreta. Prezentace bude 
probíhat od 9 do 10 hodin.

Akce

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.
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OBRAZ MATKY 
V LITERÁRNÍM DÍLE
12. 5. 2019 od 14 do 16 hodin 
U příležitosti Dne matek připravuje-
me pro rodiny s dětmi literární a tvo-
řivou dílnu, ve které budeme pracovat
s básnickou sbírkou „Maminka“ od
spisovatele a nositele Nobelovy ceny
za literaturu Jaroslava Seiferta. Nutná
rezervace předem na e-mailu: 
schwanova@szm.cz nebo 
tel.: 778 527 815.  Vstupné 20 Kč.

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

Výstava přibližuje ozbrojený konflikt, který se rozhořel v lednu 1919 mezi Československem a Polskem 
o národnostně smíšené a strategicky významné území Těšínského Slezska. Návštěvníci se seznámí s pří-
činami a průběhem střetnutí, stejně jako s jeho dopady na život vojáků i civilních obyvatel. Nechybí ani
medailonky významných aktérů.

NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ
12. 4. – 28. 7. 2019

Výstava vypůjčená z Památníku Lidice popisuje nejen život dětí ve starých Lidicích, ale i kruté dny osudu 
a poválečné návraty do vlasti některých z nich. Životní příběh lidických dětí, z nichž se po skončení války 
vrátilo do Československa pouhých sedmnáct a desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny ve vyhla-
zovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem, zasáhl téměř celý svět. Výjimkou nebyla ani akademická 
sochařka Marie Uchytilová, o jejímž díle, Pomníku dětským obětem války, pojednává závěr výstavy.

KNIŽNÍ ILUSTRACE LUMÍRA ČMERDY

Děti z MŠ, žáci ZŠ a studenti SŠ.
45–60 minut

TVÁŘE VÁLKY

Návštěvníci od 6 let. 
60 minut

LIDICKÉ MEMENTO 
Program je dostupný pouze od 11. do 14. 6. 2019. 

Památník je v letošním roce spolupořadatelem me-
zinárodní soutěže Lidice pro 21. století. Proto při této 
příležitosti zařazujeme speciální edukační program 
pouze v termínu výše uvedeném, pojednávající 
o osudech občanů malé vísky Lidice, obzvláště dětí.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
8. a 9. 6. 2019 
Přijďte si odpočinout a zrelaxovat do 
našeho arboreta, které se již každo-
ročně připojuje k celostátní akci ote-
vřených zahrad. V tento den se ve 12 
a 15 hodin uskuteční komentova-
né prohlídky parku s dendrologem
Miroslavem Frankem. Po oba dny je
vstup do zahrady arboreta zdarma
s výjimkou výstavy Kouzlo živých
motýlů.

Přednáškový cyklus

FANTASKNÍ REALISMUS 
V ILUSTRACÍCH LUMÍRA ČMERDY
4. 6. 2019 v 17 hodin

Přednáška představí osobnost výtvarníka a kněze 
Československé církve husitské Lumíra Čmerdu 
(*1930), a to jednak jako autora výtvarných re-
alizací pro architekturu (především dřevěných 
reliéfů), ale v souvislosti s probíhající výstavou 
v Památníku Petra Bezruče především jako ilustrá-
tora, tvůrce grafik a svérázných kreseb voskovým 
pastelem. Přednáška bude doplněna promítáním 
bohaté fotografické dokumentace autorova díla. 
Přednáší prof. Svatava Urbanová a dr. Jakub Ivá-
nek, autoři publikace Lumír Čmerda „(Nejen) relié-
fy a ilustrace“ (2017). Vstup zdarma.

NA CHVILKU ILUSTRÁTOREM 
19. 5. / 9. 6. a 23. 6. 2019, vždy od 14 do 16 hodin 
Pro rodiny s dětmi připravujeme víkendovou literární a tvořivou dílnu k vý-
stavě „Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy“. Nutná rezervace
předem na e-mailu: schwanova@szm.cz nebo tel.: 778 527 815. Vstupné 20 Kč.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
„FANTASKNÍ REALISMUS V ILUSTRACÍCH LUMÍRA ČMERDY“
15. 6. 2019 od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy bude doplněna o výtvarnou dílnu s mož-
ností kresby na malířském plátně. Účastníci programu si své výtvarné dílo
odnesou domů. Nutná rezervace předem na e-mailu: schwanova@szm.cz
nebo tel.: 778 527 815. Vstupné 20 Kč.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ ANEB NA CHVILKU ILUSTRÁTOREM
2. 6. 2019 od 10 do 17 hodin 
U příležitosti Mezinárodního dne dětí zveme širokou veřejnost na literární
a tvořivou dílnu. Prostřednictvím lektorovaného výkladu si prohlédnete vý-
stavu a seznámíte se s osobností malíře Lumíra Čmerdy a jeho výtvarnou
tvorbou. Součástí programu je výtvarná dílna. Vstup zdarma.


