listopad – prosinec 2018

Slezské zemské muzeum
Výstavy

Historická
výstavní
budova

adresa:
Komenského 10, Opava
tel.: 553 714 809, 604 393 778
e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba:
út–ne 9–17 hod.
zavřeno:
24., 25., 31. 12. 2018, 1. 1. 2019

VELKÁ VÁLKA A ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ

MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918–1988

1. 11. – 2. 12. 2018

21. 3. – 4. 11. 2018

Činnost tzv. německého řádu je dodnes opředena řadou mýtů, které mnohdy zastiňují jeho
skutečnou roli a úlohu v novodobých dějinách. Smyslem výstavy je proto připomenout čin‑
nost řádových bratrů a sester během první světové války. Vystaveny budou fotografie za‑
chycující řádové aktivity jak na jednotlivých válečných frontách, tak v zázemí, a to zejména
v jeho jednotlivých slezských působištích. Seznámíme vás nejen se zdravotní péčí o raněné
vojáky ve frontových lazaretech a nemocnicích, ale i se sociálními službami pro chudé.

Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bez‑
podmínečně odrážely na každodennosti jedince. A protože jedním
ze spolehlivých ukazatelů společenského dění je i způsob odívání,
přiblíží vám výstava souvislosti mezi politickou atmosférou, hospo‑
dářskými poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy.
Představíme vám proměnlivost módních stylů v období trvání Čes‑
koslovenska, resp. v období 1918–1988. Součástí výstavy je rovněž
ukázka módních kousků, které jste našemu muzeu věnovali či zapůj‑
čili během sběrných dnů konaných v loňském roce.

STOLOVÁNÍ VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ. PŘÍBĚH FAJÁNSE,
MAJOLIKY A PORCELÁNU
21. 11. 2018 – 15. 5. 2019, vernisáž 20. 11. 2018 v 17 hodin

SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918–1938

Výstava představí proměnlivé způsoby stolování v různých dějinných obdobích. V renesan‑
ci 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. Bieder‑
meier se prezentoval formami vracejícími se k osvědčeným tvarům. Návštěvníci nahlédnou
také k prostřenému stolu v měšťanském interiéru přelomu 19. a 20. století ovlivněnému
styly secese a art deco.

21. 3. – 4. 11. 2018

ANTONÍN SATKE – STŘÍPKY Z MOZAIKY ŽIVOTA
A DÍLA SLEZSKÉHO FOLKLORISTY A ETNOGRAFA
21. 11. 2018 – 14. 4. 2019 / 21. 11. 2018 v 17 hodin – komentovaná prohlídka výstavy
Slezský lid a jeho zvyky se staly celoživotním vědeckým zájmem bytostného Slezana
a komárovského rodáka Antonína Satka. Touha zaznamenat příběhy slezského venkova
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. Autora řady
monografií, vědeckých článků i popularizačních črt představí návštěvníkům retrospektiv‑
ně pojatá výstava poukazující na významné momenty ze Satkeho osobního i vědeckého
života. Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou s autorem Kamilem Rodanem.

ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL…
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 vám přiblíží tradice našich předků v době adventu a řadu z nich si budete
moci sami vyzkoušet na této interaktivní výstavě. Přijďte se inspirovat a vraťte se s námi
v čase do dob dávno minulých.

KNIHY DŽUNGLÍ
5. 12. 2018 – 1. 9. 2019, vernisáž 4. 12. 2018 v 17 hodin
Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy džunglí britského no‑
sitele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda Josepha Kipplinga. 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 budou moci seznámit s hrdiny těchto příběhů, přírodou i pozadím těchto
míst, ale i s dnešní podobou krajin, v níž se odehrávaly.

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ HRANICE A SLEZSKO
11. 12. 2018 – 3. 3. 2019
Zásadním mezníkem v dějinách Slezska byl rok 1742, kdy v důsledku vojenské porážky
císařovna 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 slez‑
ských knížectví. Proměnu zemské a státní hranice zachytily především mapy a plány.
Kromě nich zhlédnou návštěvníci na výstavě také fotografie a další pozoruhodné artefak‑
ty, podle kterých naši předci jasně rozpoznali, kde jsou ještě „doma“ a kde již „u sousedů“
v zahraničí.

HALLOWEEN V MUZEU
2. 11. 2018 od 18 do 21 hodin (vstup do muzea v 18, 19 a 20 hodin)

Bojíte se rádi? Zajímají vás duchové a strašidla? Zveme vás do muzea na stra‑
šidelný halloweenský program. Pro děti i dospělé bude připraveno strašidelné
tvoření a zábavná stezka plná veselých duchů a strašidel. Vezměte si s sebou
hlavně dobrou náladu, velkou dávku odvahy a klidně i strašidelný kostým. Nut‑
ná předchozí rezervace na neumanova@szm.cz, tel.: 778 488 261 nebo plucna‑
rova@szm.cz, tel.: 778 527 823. Počet míst je omezen. Vstupné 20 Kč.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
2. 12. 2018 od 13 do 17 hodin

První adventní neděli jsme připravili pro rodiny s dětmi, ale i pro zájemce z řad široké ve‑
řejnosti vánoční dílničky, ve kterých si budou moci nejen děti vyrobit a odnést originální
vánoční dárek. Poprvé si také budou moci letos zájemci vyzkoušet malování baněk nebo
se něco dozvědět o vánočních zvycích a tradicích našich předků na nově otevřené výstavě
Štědrý večer nastal. V 16 hodin začne Mikulášská nadílka pro všechny hodné děti.

Edukační programy

Výstava přibližuje hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska
mezi dvěma světovými válkami. Představuje nelehký zápas o podo‑
bu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, rozvoj
kultury a volnočasových aktivit, stejně jako období hospodářské kri‑
ze a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Návštěvníci
se seznámí se specifickými poměry v jednotlivých částech českého
Slezska a Ostravska. Pozornost je věnována také předním postavám
politického a kulturního života regionu, ať už jde o ekonoma Karla En‑
gliše, politika Josefa Lukeše, historika Erwina Weisera či řadu dalších.

PUTUJEME PO SLEZSKU
S EDMUNDEM WILHELMEM BRAUNEM
10. 10. 2017 – 4. 11. 2018
Výstava je věnovaná významnému muzejníkovi a jednomu z ředitelů
Slezského zemského muzea. Vydejte se s námi do míst, která Braun
poznal jinak, než jak je známe dnes, a seznamte se s prostředím, kte‑
ré vnímal, poznával a dokumentoval.

LOVCI MAMUTŮ VE SLEZSKU

2. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Akce

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

3. 9. − 25. 11. 2018
Návštěvníci zhlédnou unikátní soubor archeologických památek ze
sbírek SZM z doby 400 tisíc až 10 tisíc př. n. l., tzn. od středního paleo‑
litu až po mezolit. Představíme vám archeologické nálezy ze sídliště
lovců mamutů v Opavě – na Kylešovském kopci, v tzv. Lundwallově
cihelně, a to včetně unikátních meteoritů objevených na této paleo‑
litické stanici.

LEGIONÁŘSKÉ MUZEUM 1928 – 1938 – 2018
26. 10. 2018 – 7. 3. 2019
Výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa
připomíná existenci Legionářského muzea v Opavě, které soustředilo
památky na domácí a zahraniční odboj. Jeho existence byla sice krát‑
ká, ale rovněž si zasluhuje připomenutí také proto, že s jeho existencí
byla spojena řada významných osobností meziválečné české kultury
Slezska a Ostravska.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA

Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka
samičky Sumitry doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů
v Zoo Ostrava, ze které SZM získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni
jsou v Zoo Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výsta‑
vy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných
mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné
exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

MALOVÁNÍ BANĚK
4. – 21. 12. 2018 / od úterý do pátku od 9 do 16.30 hodin

K jednomu z vrcholů vánočních příprav vždy patří zdobení stromku, které
je neodmyslitelnou tradicí takřka v každé rodině. Víte však, jak se vánoční
ozdoby malují? Přijďte si vyzkoušet namalovat vlastní baňku a odneste si
netradiční dárek pro své blízké. Pro skupiny 10 a více osob je nutná rezer‑
vace předem na pokladnahvb@szm.cz nebo tel.: 553 714 809. Cena baňky
je 25 Kč.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY
10. 12. a 21. 12. 2018 v 17 hodin

Slezské zemské muzeum pořádá každoročně cyklus předvánočních kon‑
certů a naváže na tuto tradici také v letošním roce. V pondělí 10. 12. se
v Historické výstavní budově představí hudební soubory žáků ZUŠ Opava,
v pátek 21. 12. vás pak do vánoční atmosféry naladí řadou cen ověnčený
Komorní sbor Slezské univerzity v Opavě. Vstupné na koncerty je 20 Kč.

Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

Edukační programy k výstavám
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM
Program je dostupný od 6. 12. 2018.
Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
40–60 minut, max. 20−25 osob
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Denisa Plucnarová, tel.: 778 527 823,
e-mail: plucnarova@szm.cz.
POZNEJTE S NÁMI MÓDNÍ TRENDY
LET DÁVNO MINULÝCH
Program je dostupný do 4. 11. 2018.
Žáci 2. stupně ZŠ a zájemci z řad široké veřejnosti.
60–90 minut, max. 15 osob
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261,
e-mail: neumanova@szm.cz.

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

Doprovodné edukační programy
k části Encyklopedie Slezska
B F L M P S V Z – VYJMENOVANÁ SLOVA

Vánoční programy

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

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ… ANEB ZVYKY,
TRADICE A SYMBOLY
Program je dostupný od 4. 12. 2018.

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

Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
45 minut
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Alena Biskupová, tel.: 778 488 260,
e-mail: biskupova@szm.cz.

Doprovodné edukační programy
k části Příroda Slezska
MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
40−60 minut, max. 20−25 osob
VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ
Děti předškolního věku, žáci 1. – 4. ročníků ZŠ.
40−60 minut, max. 20−25 osob

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Děti předškolního věku a žáci 1. stupně ZŠ.
45 minut
KRAJINA KOLEM NÁS
Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.
50−60 minut
JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY ANEB HISTORIE
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ.
45 minut
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Alena Biskupová, tel.: 778 488 260,
e-mail: biskupova@szm.cz.

Vstup zdarma

Doprovodné edukační programy
pro návštěvníky se specifickými
potřebami
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM
Program je dostupný od 6. 12. 2018.

Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ
Praktické, tělesně postižené osoby a zájemce
z řad široké veřejnosti.
40−60 minut, max. 10−15 osob
LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI
Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ
Praktické, tělesně postižené osoby, děti předškolního věku, žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
45–60 minut, max. 10–15 osob
JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?
Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ
Praktické, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby, žáky 1. a 2. ročníků ZŠ a zájemce
z řad široké veřejnosti.
45 minut, max. 10−15 osob
LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA
Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ
Praktické, tělesně postižené osoby, žáky 1. a 2.
třídy ZŠ a děti předškolního věku.
45–60 minut, max. 10–15 osob
SLONÍ RODINKA V MUZEU
Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ
Praktické, děti předškolního věku, žáky 1. a 2.
třídy ZŠ, tělesně postižené osoby a zájemce
z řad široké veřejnosti.
40– 45 minut, max. 10−15 osob
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ… ANEB ZVYKY,
TRADICE A SYMBOLY
Program je dostupný od 4. 12. 2018.
Studenti SŠ, osoby s lehkou mentální retardací, žáci ZŠ Praktické, děti předškolního věku,
tělesně postižené osoby a zájemci z řad široké
veřejnosti.
45 minut, max. 10-15 osob.
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261,
e-mail: neumanova@szm.cz.

Výstavy

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 1918–1939 (1945)
13. 4. – 30. 11. 2018

V roce 2018 si připomínáme nejen sto let od vzniku Československé republiky, ale také od počátků for‑
mování nové československé armády, které byly provázeny řadou legislativních, technických a admini‑
strativních problémů. Výstava vám představí ukázky výstroje a výzbroje čs. armády, důležité spojenecké
smlouvy, příběhy vojáků a velitelů československých vojenských jednotek a mnoho dalšího.

vstupné:
výstavy 30/20 Kč, rodinné 50 Kč
expozice a výstavy 80/40 Kč,
rodinné 160 Kč

DEN VETERÁNŮ

Akce

Národní památník
II. světové války

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

11. 11. 2018 ve 14 hodin
Zveme vás na speciální komentovanou pro‑
hlídku symbolického hřbitova s připome‑
nutím 100. výročí ukončení I. světové války
a obětí II. světové války, završenou zapále‑
ním svíček u věčného ohně. V 15 hodin se
uskuteční křest knihy „Odchody a návraty. Vzpomínky účastníků zahraničního protinacistického odboje ze Slezska
a Ostravska“ s autogramiádou autorů
v multifunkčním sále správní budovy.
Kniha sestavená ze vzpomínek šesti účast‑
níků zahraničního odboje proti nacismu za
druhé světové války obsahuje vzpomínky
Jana Kubiše, Leopolda Horáka, Boleslava
Ivánka, Jána Tringely, Václava Štěpánka či
Jiřího Porazíka.

UKONČENÍ SEZÓNY
V PAMÁTNÍKU
25. 11. 2018 v 15 hodin
Sezónu roku 2018 ukončíme speciálním vánočním
programem, ve kterém ukážeme účastníkům způ‑
sob oslavy Vánoc vojáků na frontách I. světové války.
V rámci programu si mohou zájemci vyrobit také
malou vánoční ozdobu.

Edukační programy

Vstupné na edukační programy činí 20 Kč, návštěva výstav a expozic 30 Kč pro žáky a studenty, pedagogický dozor má vstup zdarma.

VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Program je dostupný od 1. do 30. 11. 2018.
Program je určen pro všechny
věkové kategorie.
30 minut

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU
ČECHY A MORAVA
Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ
a skupiny zájemců z řad široké
veřejnosti.
50 minut

VELKÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ
Žáci 5. – 8. ročníků ZŠ, žáci 9. ročníků
ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad
široké veřejnosti.
80−90 minut

MÁSLA NENÍ, OMASTKU NENÍ...
Návštěvníci od 6 let.
45 minut
LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM
Žáci 1. stupně ZŠ.
60 minut

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO
OBYVATELSTVA
Žáci vyšších ročníků ZŠ, studenti
SŠ a skupiny zájemců z řad široké
veřejnosti.
60 minut

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

Nutná předchozí rezervace:
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.

Zajímavosti
VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
Každý víkendový den ve 14 hodin
Vstupné 20 Kč pro návštěvníky starší 6 let.

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.
zavřeno: 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Památník
Petra Bezruče

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

Výstava

ELEGIE MODERNY: KNIŽNÍ KULTURA LET 1958–1968
22. 8. 2018 – 7. 1. 2019

V roce 1958 přineslo EXPO v Bruselu mezinárodní úspěch československé verzi moderny. V roce 1967 se otevřel radikálně proměněný Památník Petra Bezruče, který
tuto poetiku mezinárodní moderny bezezbytku naplňuje a její vitalitu připomíná i dnes. Mimořádně příznivé období let 1958–1968 se muselo promítnout i do knižní
kultury a Památník Petra Bezruče jako literárněvědné pracoviště nadregionálního významu je ideálním prostorem pro připomenutí její pestrosti, zajímavosti, nápaditosti.
Okupace Československa 21. 8. 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 organizační vzepětí se tragicky uzavřelo.

Edukační programy

Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor 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)

ELEGIE MODERNY − KNIŽNÍ KULTURA LET
1958–1968
Žáci ZŠ a studenti SŠ.
60 minut

Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin
Vstupné 20 Kč.

Žáci ZŠ a studenti SŠ.
60 minut

Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.
60−90 minut
ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

WORKSHOP K VÝSTAVĚ „ELEGIE MODERNY –
KNIŽNÍ KULTURA LET 1958−1968“

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
Žáci 5.−9. ročníků ZŠ.
60 minut

Studenti SŠ.
60 minut
LITERÁRNÍ VYCHÁZKA PO STOPÁCH
PETRA BEZRUČE

Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ.
60 minut
BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

OZVĚNY SLEZSKÝCH PÍSNÍ

PŘÍRODA V POEZII PETRA BEZRUČE

Termíny konání: 4. 11. a 24. 11. 2018
od 14 do 16 hodin
Vstupné 20 Kč.

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

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

WORKSHOP „VÁNOCE V LITERÁRNÍM DÍLE
SLEZSKÝCH AUTORŮ“

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

Termíny konání: 2. 12. a 16. 12. 2018
od 14 do 16 hodin
Vstupné 20 Kč.

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

Arboretum
Nový Dvůr

Výstavy

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
24. 5. 2017 – 31. 12. 2018

Prostřednictvím výstavy se seznámíte nejen s biologickým
vývojem mláďat, ale také vám poradíme, jak se správně cho‑
vat k mladým jedincům nalezeným v přírodě. Dozvíte se, kte‑
ré instituce pomáhají s návratem zraněných živočichů zpět
do přírody nebo jak můžeme přispět k jejich ochraně.

adresa:
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:
po−ne 8−16 hod.
zavřeno: 24. 12. 2018 − 1. 1. 2019

vstupné:
expozice a výstavy 40/20 Kč,
rodinné 90 Kč

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE
V ARBORETU NOVÝ DVŮR
1. 5. 2017 – 31. 12. 2018

Již se založením arboreta v roce 1958 je spojeno pěstování subtropických a tropických rostlin. 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 arboreta.

Akce mimo muzeum
70. VÝROČÍ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI V OPAVĚ

28. 11. 2018 – 10. 2. 2019, vernisáž 27. 11. v 17 hodin, 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.

Mapa areálů

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.

Knihovna SZM bude uzavřena
ve dnech 24. – 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019.

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

otevírací doba:
listopad–prosinec:
zavřeno

Vstup pouze pro předem objednané skupiny návštěvníků.

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

otevírací doba:
listopad–prosinec: zavřeno
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