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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.

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

Doprovodné edukační programy 
k výstavám

Edukační programy   Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

Doprovodné edukační programy 
k části Encyklopedie Slezska

Přednáškový cyklus

Z NESVOBODY DO SVOBODY ANEB 
ŽIVOT V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE I GULAGU
16. 1. 2019 v 17.15 hodin  

Dějinné paradoxy uplynulého století přivedly ostravského rodáka Leo Rotha 
(1899–1975) v polovině října 1939 nejen do prvního židovského transportu              
ve střední Evropě, jehož konečnou stanicí se stal koncentrační tábor v Nisku nad 
Sanem, ale také do jednoho z nejkrutějších ruských gulagů. Jakými směry a kudy 
se ubíraly životní cesty pozdějšího člena Svobodovy armády se dozvíte na před-
nášce historika Kamila Rodana. Vstup zdarma.
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Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261,
e-mail: neumanova@szm.cz.

Doprovodné edukační programy 
pro návštěvníky se specifickými 
potřebami

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

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. a 2. stupně ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob

PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN

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

VÍKEND S KNIHAMI DŽUNGLÍ
2. 2. 2019 od 13 do 17 hodin

V rámci výstavy připravujeme v Historické výstavní budově pro všechny zájemce sobotní odpoledne s Knihami džunglí a jeho hrdinou Mauglím. Budete mít možnost poslech-
nout si Mauglího příběh, pohrát si se zvířátky a užít si barevné zdobení.

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM
Děti předškolního věku; žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob

Slezské zemské muzeum
leden – únor 2019

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

PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU

Děti předškolního věku; žáci 1. a 2. stupně ZŠ, 
osoby s lehkou mentální retardací, žáci ZŠ 
Praktické.
45–60 minut, max. 20–25 osob

ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL...
2. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Adventní čas měl pro naše předky vždy magické kouzlo a byla s ním spjata celá řada pověr 
a tradic. Dnes již ani nevíme, z jakého důvodu máme lít olovo nebo pouštět skořápky po 
vodě. Výstava se vám pokusí přiblížit tradice našich předků v době adventu a řadu z nich si 
budete moci na této interaktivní výstavě i sami vyzkoušet. Přijďte se inspirovat a vraťte se 
s námi v čase do dob dávno minulých.

LEGIONÁŘSKÉ MUZEUM 1928 – 1938 – 2018
26. 10. 2018 – 7. 3. 2019

Venkovní výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připomíná 
existenci Legionářského muzea v Opavě, které, jako obdobné památníky meziválečné-
ho období v různých místech Československé republiky, soustředilo památky na domácí 
a zahraniční odboj. Jeho existence byla sice krátká, ale rovněž si zasluhuje připomenutí 
také proto, že s jeho existencí byla spojena řada významných osobností meziválečné 
české kultury Slezska a Ostravska.

ZNĚJÍCÍ KRÁSA ANEB UM(ĚNÍ) MISTRŮ HOUSLAŘŮ. 
VÝROBA A TRADICE HOUSLAŘSTVÍ VE SLEZSKU
23. 1. – 12. 5. 2019, vernisáž 22. 1. 2019 v 17 hodin

Výstava návštěvníkům představí základní rodinu houslových nástrojů – housle, violu, vio-
loncello, kontrabas a vedle nich prezentuje také staré violy – da gamba a d´amour. Eduka-
tivní rozměr výstavy osvětluje proces výroby houslových nástrojů – mapuje jejich výro-
bu 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, ma-
teriálem pro výrobu houslí, rozpracovanými houslemi až po jejich plný tvar. Vedle toho jsou 
na výstavě prezentovány nejen výrobky mistrů houslařů z našeho regionu, tedy z Opavy, 
Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína, ale také informace o samotných tvůrcích a jejich 
charakteristickém stylu práce. Opomenuty nejsou ani opavské půjčovny hudebních nástro-
jů, z nichž některé sloužily jako opravny.

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ HRANICE A SLEZSKO
11. 12. 2018 – 3. 3. 2019

Zásadním mezníkem v dějinách Slezska byl rok 1742, kdy v důsledku vojenské porážky císa-
řovna Marie Terezie postoupila podstatnou část země pruskému králi Friedrichovi II. Tehdy 
došlo také k vytyčení hranice dělící jak obě země, tak i část dříve jednotných slezských 
knížectví. Tato hranice se stala určující také po vzniku nástupnických států Československa 
a Polska. Proměnu zemské a státní hranice zachytily především mapy a plány. Kromě nich 
ovšem návštěvníci na výstavě zhlédnou také fotografie a další pozoruhodné artefakty, podle 
kterých naši předci jasně rozpoznali, kde jsou ještě „doma“ a kde již „u sousedů“ v zahraničí.

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

Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy džun-
glí britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda Josepha 
Kiplinga. Nejde ani zdaleka pouze o známý příběh indického chlapce 
Mauglího, vychovaného v džungli indického Madhjapradéše 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 po-
zadím těchto míst, ale i s dnešní podobou krajin, v níž se odehrávaly.

ANTONÍN SATKE – STŘÍPKY Z MOZAIKY 
ŽIVOTA A DÍLA SLEZSKÉHO FOLKLORISTY 
A ETNOGRAFA
21. 11. 2018 – 14. 4. 2019

Slezský lid a jeho zvyky se staly celoživotním vědeckým zájmem by-
tostného Slezana a komárovského rodáka Antonína Satka. Touha zazna-
menat příběhy slezského venkova svedly pozdějšího vědce a pracovníka 
Slezského studijního ústavu v Opavě a Ústavu pro etnografii a folkloristi-
ku ČSAV v Praze z pedagogické dráhy na pole vědy. Autora řady mono-
grafií, vědeckých článků i popularizačních črt představuje návštěvníkům 
retrospektivně pojatá výstava poukazující 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 odvážnými tvary a užitím drahocenných materiálů.          
V baroku a rokoku se ujal vlády porcelán, který nejenže nahradil stříbrné 
nádobí, ale začal se používat i k výrobě tematických stolních dekorací. 
Biedermeier se prezentoval formami vracejícími se k osvědčeným tva-
rům. Návštěvníci nahlédnou také k prostřenému stolu v měšťanském 
interiéru přelomu 19. a 20. století ovlivněnému styly secese a art deco.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka sa-
mičky Sumitry doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v Zoo 
Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné expo-
náty. Sloni jsou v Zoo Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cí-
lem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odcho-
vaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné 
exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

MUZIKOHRÁTKY PRO MALÉ I VELKÉ 
PROGRAM JE DOSTUPNÝ OD 1. 2. 2019.

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

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

Doprovodné edukační programy 
k části Příroda Slezska

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.

B-F-L-M-P-S-V-Z – VYJMENOVANÁ SLOVA

Žáci 3.–5. ročníků ZŠ.
60 minut, max. 20–25 osob

ŽIVOT NA VENKOVĚ

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
45 minut, max. 20–25 osob

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.
45 minut, max. 20–25 osob

KRAJINA KOLEM NÁS

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.
50–60 minut, max. 20–25 osob

JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY ANEB 
HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ.
45 minut, max. 20–25 osob

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

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM
Osoby s lehkou mentální retardací, žáci ZŠ 
Praktické, tělesně postižené osoby, zájem-
ci z řad široké veřejnosti.
40–60 minut, max. 10–15 osob

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI
Osoby s lehkou mentální retardací, žáci ZŠ 
Praktické, tělesně postižené osoby. 
40–60 minut, max. 10–15 osob

JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?
Osoby s lehkou mentální retardací, žáci 
ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, děti 
předškolního věku, zájemci s řad široké 
veřejnosti.
40–45 minut, max. 10–15 osob

LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA
Osoby s lehkou mentální retardací, žáci 
ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, děti 
předškolního věku, zájemci z řad široké 
veřejnosti. 
40–60 minut, max. 10–15 osob

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

VILA MANŽELŮ BENEŠOVÝCH V SEZIMOVĚ ÚSTÍ 
A OSUDY JEJÍCH OBYVATEL
6. 2. 2019 v 17.15 hodin  

Jak dlouho se stavělo sídlo někdejšího ministra zahraničí a pozdějšího českoslo-
venského prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí? Proč si významný politik 
vybral právě lokalitu v jižních Čechách a koho ze svých přátel chtěl mít za svého 
souseda? V jakém stylu byl dům postaven, k jakým účelům a pro koho byl vlastně 
určen? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte na přednášce historika Kamila 
Rodana. Vstup zdarma.

CESTA Z OPAVY DO ČERNOBYLU A ZPĚT
13. 2. 2019 v 17.15 hodin  

Během přednášky se dozvíte, jaké peripetie zažili tři mladíci cestou na Ukrajinu 
a zpět. Prožijete s nimi dobrodružnou výpravu za „osvícením“, aniž byste se stali 
radioaktivními. Představí vám sílu přírody, která si dokázala poradit během krátké 
chvíle s černobylskou havárií a rovněž vás provedou po krásách Užhorodu, Kyjeva 
a Lvova. Přednáší Jiří Málek a Petr Kalich. Vstup zdarma.

SLEZSKÉ ČETNICTVO V BOJI O STÁTNÍ HRANICE 1918–1920
27. 2. 2019 v 17.15 hodin  

Úvodní část přednášky nastíní bezpečnostní a politické poměry ve Slezsku            
a na Ostravsku v době vzniku ČSR na podzim 1918. Pozornost bude věnována také 
národnostním a organizačním poměrům v četnictvu a procesu přebírání bezpeč-
nostního sboru do služeb republiky. Dále se zaměříme na roli četnictva při obraně 
státních hranic v opavském Slezsku a na Těšínsku, ať již v boji s polovojenskými 
organizacemi, nebo při potírání špionáže a agitace. V neposlední řadě bude reflek-
tována otázka kriminality a pašeráctví. Přednáška připomene také působení bez-
pečnostních složek na území Hlučínska připojeném k Československu v roce 1920. 
Přednáší Ondřej Kolář a Ivana Kolářová. Vstup zdarma.

ZIMNÍ PŘÍRODA

Děti předškolního věku; žáci 1.–5. ročníků ZŠ. 
40–60 minut, max. 20–25 osob



Památník 
Petra Bezruče

adresa: 
Ostrožná 35, Opava
tel.: 553 625 024
e-mail: ppb@szm.cz

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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Edukační programy    Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

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.

SLEZSKO V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH

Pohádky a pověsti nás provázejí celým životem. I když jsou určeny především dětem, mají své kouzlo pro 
čtenáře v každém věku. Jsou odrazem dávného myšlení našich předků a nesou jejich životní moudrost. 
Slezský pověsťový repertoár je bohatý, můžeme zde však vysledovat několik typických témat a motivů. 
Nejoblíbenější byly pověsti zbojnické, pověsti o horách, pověsti o založení měst, o pokladech, o „skrytém“ 
vojsku či démonologické pověsti o čertech, vodnících, čarodějnicích a dalších nadpřirozených bytostech. 
Výstava představuje nejznámější pověsti z Těšínska, Opavska a Ostravska a jejich sběratele. Pozornost je 
věnována rovněž adaptacím slezských lidových pohádek a pověstí do dětské literatury.

Nutná předchozí rezervace:
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 553 625 024, 
778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

otevírací doba:  
po, st, pá: pro předem 
objednané návštěvníky
út: 8–12 hod., 13–16 hod.
čt: 10–12 hod., 13–18 hod.
so, ne, svátky zavřeno

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE  
V ARBORETU NOVÝ DVŮR
1. 5. 2017 – 3. 3. 2019

Již se založením arboreta v roce 1958 je spojeno pěstování subtropických a tropických rostlin.  
Na místě rozpadlé množárny, postavené za původního majitele Quida Riedla (1878–1946), vznikl malý 
skleník s vlastní kotelnou. V té době ještě pěstované rostliny neměly charakter opravdových sbírek, ale 
kaktusy, palmy, orchideje a řada druhů pokojových rostlin již tenkrát poutaly velký zájem prvních ná-
vštěvníků. Pro lepší podmínky odborné práce, sbírkové činnosti a prezentačních výstupů bylo nutno 
postavit nový a tomuto účelu adekvátní skleníkový areál. Jaký byl časový sled příprav a prací na první 
skleníkové expozici? Která léta patřila k těm nejlepším? A jak probíhala likvidace tohoto komplexu?  
To vám přiblíží výstava umístěná ve výstavním pavilonu v parku Arboreta Nový Dvůr.

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
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otevírací doba:  
po–ne 8–16 hod.
vstupné:  
expozice a výstavy 40/20 Kč, rodinné 90 Kč

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
24. 5. 2017 – 3. 3. 2019

Prostřednictvím výstavy se seznámíte nejen s biolo-
gickým vývojem mláďat, ale také vám poradíme, jak 
se správně chovat k mladým jedincům nalezeným 
v přírodě. Dozvíte se rovněž, které instituce pomá-
hají s návratem zraněných živočichů zpět do přírody 
a jak může každý z nás přispět k jejich ochraně.

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

otevírací doba: 
zavřeno

ELEGIE MODERNY: KNIŽNÍ KULTURA LET 1958–1968

V roce 1958 přineslo EXPO v Bruselu mezinárodní úspěch československé verzi moderny – a v roce 1967 se ote-
vřel radikálně proměněný Památník Petra Bezruče, který tuto poetiku mezinárodní moderny bezezbytku naplňuje 
a její vitalitu připomíná i dnes, po jedenapadesáti letech. Mimořádně příznivé období let 1958–1968 se muselo 
promítnout i do knižní kultury – a Památník Petra Bezruče jako literárněvědné pracoviště nadregionálního vý-
znamu je ideálním prostorem pro připomenutí její pestrosti, zajímavosti, nápaditosti. Okupace Československa 
21. srpna 1968 toto mimořádně plodné desetiletí tragicky uzavřela: řada uměleckých osobností se nemohla doma 
veřejně prezentovat, mnozí představitelé české výtvarné a literární kultury odešli do emigrace. Tvůrčí a organizač-
ní vzepětí se tragicky uzavřelo.

Akce

POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU
10. 2. / 3. 3. / 17.  3. / 31. 3. 2019 od 14 do 16 hodin
Zveme vás na literární a tvořivou dílnu k výstavě „Slezsko v pohádkách a pověstech“ určenou zejména pro 
rodiny s dětmi. Vstupné 20 Kč. Nutná předchozí rezervace na tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

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

otevírací doba: 
zavřeno

Mapa areálů

30. 1. – 30. 4. 2019, vernisáž 29. 1. 2019 v 17 hodin

22. 8. 2018 – 7. 1. 2019 

SLEZSKO V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH
23. 2. 2019 od 10–12 a 14–16 hodin
Přijďte na literární a tvořivou dílnu určenou pro rodiny s dětmi a zájemce z řad široké veřejnosti. Dílna bude 
doplněna o komentovanou prohlídku výstavy s kurátorkou Monikou Szturcovou. Vstupné 20 Kč. Nutná před-
chozí rezervace na tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

VZPOMÍNKA NA JANA ROHLA
20. 2. 2019 v 16.30 hodin
V únoru letošního roku uplyne 110 let od narození lite-
ráta, folkloristy, knihovníka, učitele a kunsthistorika Jana 
Rohla, rodáka ze slezského Pustkovce. Rohel stál u zrodu 
Slezského studijního ústavu v Opavě, v němž vykonával 
funkci tajemníka. Národopisné studie uveřejňoval v ča-
sopise Radostná země, jehož byl redaktorem. Od roku 
1954 stál v čele Krajské lidové knihovny v Ostravě a od 
roku 1961 působil jako podnikový kronikář Vítkovických 
železáren. Ve své literární a vlastivědné činnosti se sou-
středil na regionální problematiku, hornický folklor či vý-
znamné osobnosti Slezska. Na Jana Rohla zavzpomínají 
jeho syn dr. Petr Rohel a Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. připra-
vující edici Rohlovych pamětí. Vstup zdarma.

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

– základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
– rozšířená verze – vhodná pro studenty SŠ
45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

OZVĚNY SLEZSKÝCH PÍSNÍ

Žáci vyššího stupně ZŠ, studenti SŠ. 
60–90 minut

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Studenti SŠ. 
60 minut

ELEGIE MODERNY – KNIŽNÍ KULTURA                            
LET 1958–1968

Žáci ZŠ, studenti SŠ.
60 minut 

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Žáci ZŠ, 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 

BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin.
Vstupné 20 Kč. 

PŘÍRODA V POEZII PETRA BEZRUČE

Žáci 8.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ.
60 minut 

SLEZSKO V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH

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

Národní památník II. světové války
adresa: 
Hrabyně 192
tel.: 553 775 091, 732 974 070
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz

otevírací doba: 
zavřeno

AKCE MIMO MUZEUM
70. VÝROČÍ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI V OPAVĚ
28. 11. 2018 – 10. 2. 2019 
Obecní dům, Ostrožná 46, Opava

Český numismatický spolek v Opavě vznikl po II. světové válce z iniciativy finančníka, významného badatele a sběratele Františka Papouška. V květnu 1948 se sešlo
několik zájemců, kteří ustavili při Slezském muzeu sběratelský kroužek, který se později transformoval na pobočku Numismatické společnosti československé, nyní
České numismatické společnosti. Se zaměřením především na slezskou numismatiku se vypracoval mezi přední pobočky v rámci celé republiky. Výsledky sedm-
desátileté aktivity členů dokumentuje řada publikací, více jak dvě desítky vydaných medailí a periodika, která trvale pobočku doprovázejí. Uznání členům pobočky,
jichž se ze strany České numismatické společnosti dostává, pak její úspěšnou práci završují. Výstavu pořádá Česká numismatická společnost Opava ve spolupráci
s Opavskou kulturní organizací a Slezským zemským muzeem.

KNIŽNÍ NABÍDKA SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Kompletní nabídku publikací Slezského zemského muzea 
naleznete na webových stránkách www.szm.cz v rubrice 
Muzejní obchod.

Publikace lze objednat: 
– písemně na adrese: Slezské zemské muzeum, Nádražní 
okruh 31, 746 01 Opava
– e-mailem na: fiser@szm.cz
– telefonicky na tel.: +420 553 622 999  

Vybrané publikace jsou k dostání také v Historické výstavní 
budově SZM (Komenského 10, Opava) v otevírací době od 
úterý do neděle 9−17 hodin.

Pro návštěvníky byl spuštěn nový katalog 
Knihovny SZM:

knihovna.szm.cz

LITERÁRNÍ VYCHÁZKA „PO STOPÁCH PETRA 
BEZRUČE“

Žáci vyššího stupně ZŠ, studenti SŠ. 
60 minut 


