listopad – prosinec 2017

Slezské zemské muzeum

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.
zavřeno: 24., 25., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018

PUTUJEME PO SLEZSKU S EDMUNDEM
WILHELMEM BRAUNEM 10. 10. 2017 – 4. 11. 2018

PŘÍRODOU S LUDVÍKEM KUNCEM
Výstavy

16. 6. – 26. 11. 2017
Unikátní akvarely zoologa, výtvarníka a publicisty Ludvíka Kunce zobrazují téma zvířat
a krajiny. Autor obrazů působil mnoho let v ZOO Ostrava jako chovatel se specializací na
kočkovité šelmy. V rámci terénních výzkumů věnoval zvláštní pozornost sledování rysů,
vlků a medvědů v Karpatech a vynaložil nemalé úsilí k ochraně těchto šelem. Svůj pozorovací talent a výtvarné nadání vložil do nespočetného množství kreseb, které nezapřou
hluboký vztah malíře k přírodě.

Výstava věnovaná významnému muzejníkovi a jednomu z ředitelů
SZM, od jehož úmrtí letos uplynulo 60 let. Vydejte se s námi do míst,
která Braun poznal jinak, než jak je známe dnes a seznamte se s prostředím, které vnímal, poznával a dokumentoval.

VALENTIN DRŽKOVIC – KRESBY Z PAŘÍŽSKÉ ZOO

16. 10. – 19. 11. 2017

1. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Dílo Valentina Držkovice inspirované pobytem v Paříži můžete zhlédnout na ochozu
v Historické výstavní budově. Obrazy zvířat z pařížské zoo nabízejí přehlídku nejen malířových skic s přípravnými kresbami živočichů z 20. a 30. let minulého století, ale také výsledné
olejomalby a grafické listy z doby II. světové války. K vidění jsou obrazy především tygrů,
lvů, slonů či divokých koní, zvířat, která si Držkovic velmi oblíbil.

PETR BEZRUČ – BARD PRVÝ, CO PROMLUVIL
13. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Výstava věnovaná jeho životu a dílu prezentuje nejen básníkův literární odkaz, ale
i pohled do jeho soukromí. Dozvíte se například to, jak se seznámili Bezručovi rodiče,
jak Bezruč prožíval smrt matky a lásku k Dodě Bezručové nebo co obsahovalo první
vydání Slezských písní v roce 1909. Opomenuta nezůstává ani básníkova smrt a jeho
„druhý život“. K vidění je také 81 originálních ilustrací, které výtvarně doprovází novou
edici sbírky Slezské písně, jež byla u příležitosti tohoto výročí vydána Slezským zemským
muzeem.

Akce

HALLOWEEN V NOČNÍM MUZEU

ARCHEOLOGICKÉ POKLADY VE SBÍRKÁCH SZM
Na výstavě uvidíte například část pokladu z Klokočova nebo unikátní
bronzové poklady z Opavy-Kateřinek, Mankovic a Podolí-Bohučovic.

VILÉM BORŮVKA A INDIE 5. 12. 2017 – 30. 4. 2018
Mezinárodně uznávaný muzejní preparátor Vilém Borůvka (* 18. 12. 1932
† 18. 8. 2014) zasvětil celý svůj profesní život práci ve Slezském zemském
muzeu. Jako první poválečný odborný preparátor výrazně přispěl k obnově muzejní sbírky a k formování jejího zaměření v rámci přírodních věd.
Vlastními sběry zajistil a vytvořil tisíce mimořádných sbírkových předmětů, které jsou uloženy nejen ve Slezském zemském muzeu, ale i v mnoha
dalších evropských muzeích. Pestré cestovatelské aktivity jej zavedly takřka do všech koutů světa, kde v rámci četných terénních výzkumů s velkým odborným zaujetím studoval tamní přírodu a současně intenzivně
sbíral zoologický materiál. V rámci této výstavy bude prezentován výběr
snímků, které Vilém Borůvka pořídil při příležitosti svých expedic do Indie.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU 2. 12. 2017 od 9 do 18 hodin

3. 11. 2017 od 18 do 20 hodin

Speciální halloweenský program nejen pro děti. Těšit
se můžete na netradiční strašidelnou muzejní procházku plnou překvapení. Doporučujeme rezervaci
na e-mail: neumanova@szm.cz. Vstupné 20 Kč.

Akce pro malé i velké návštěvníky, během které si můžete nazdobit perníky, ozdobit baňku nebo si připomenout tradice spjaté s Vánocemi. V průběhu celého dne bude připraven adventní program, na kterém si
s našimi muzejními pedagožkami vytvoříte originální vánoční dárečky. V 16 hodin bude připraveno loutkové
divadlo s pohádkovým představením Perníková chaloupka. Od 17 hodin bude následovat mikulášská nadílka
od pravého čerta, Mikuláše a anděla. Vstupné 20 Kč.

MALOVÁNÍ BANĚK

KŘEST KNIHY – LITULTOVICE 20. 11. 2017 v 17 hodin

27. 11. – 22. 12. 2017 od 8 do 18 hodin

Namalujte si baňku ve Slezském zemském muzeu
a vytvořte si originální vánoční dárek pro vaše blízké.
Malování baněk bude probíhat ve výše uvedeném termínu vždy od pondělí do pátku. Cena baňky je 25 Kč.
Pro skupiny v počtu 6 a více osob je nutná předchozí rezervace na čísle 553 714 809, popř. e-mailem:
pokladnahvb@szm.cz.

CYKLUS ADVENTNÍCH KONCERTŮ

Sérii letošních adventních koncertů zahájíme společně
s Opavskou kulturní organizací v úterý 28. 11. 2017 v 18
hodin, a to koncertem Štěpána Raka a Alfreda Strejčka.
Akce s názvem Vánoční rozjímání se uskuteční v v opavském kostele sv. Václava. Vstupné v předprodeji 180 Kč /
na místě 220 Kč. Ve čtvrtek 7. 12. 2017 vystoupí od 17 hodin v Historické výstavní budově dětské sbory ZUŠ Václava
Kálika v Opavě s písněmi a skladbami, které vás naladí do
pravé vánoční pohody. Cyklus zakončíme ve čtvrtek 14.
12. 2017 v 17 hodin opět v Historické výstavní budově, a to
vystoupením klavíristy Dominika Fajkuse a violoncellisty
Jana Hanouska. Vstupné na koncerty v HVB je zdarma.

Edukační programy

Kolektivní monografie opavských a olomouckých historiků mapuje dějiny jedné z moravských enkláv
ve Slezsku od počátků středověkého osídlení po současnost. Čtenáři se dozvědí o významných
majitelích panství, stavebním vývoji městyse i unikátního renesančního zámku či politickém a spolkovém životě v době rozvoje občanské společnosti. V neposlední řadě kniha představuje významné
osobnosti spjaté s Litultovicemi.

KŘEST KNIHY – ANDĚLÍN GROBELNÝ: VZPOMÍNKY 28. 11. 2017 v 17 hodin

Andělín Grobelný patřil k předním historikům Slezska a severní Moravy v poválečném období. Vzpomínky, které sepsal v 80. letech, mapují zejména jeho působení ve Slezském studijním ústavu v Opavě
během prvních dvou poválečných dekád. Jedná se o unikátní a zasvěcený vhled do tehdejší činnosti
vědeckého pracoviště i do dobových společenských poměrů. Komentovanou edici Grobelného
vzpomínek připravil historik SZM Pavel Šopák.

KŘEST KNIHY – (O)HLASY ŽEN V ČESKÉ KULTUŘE: LUDMILA HOŘKÁ
5. 12. 2017 v 17 hodin

Publikace je druhým svazkem nové ediční řady věnované ženám, které zanechaly významnou stopu
v české kultuře. Ludmila Hořká – vlastním jménem Marie Šindelářová, rozená Holubková, byla sběratelka lidové slovesnosti, organizátorka folkloristických slavností, publicistka, básnířka a prozaička,
která ve svém díle zobrazovala život na Hlučínsku v 1. polovině 20. století, s důrazem na sociální
a národnostní problematiku kraje. Umělecké jméno Hořká přijala jako metaforu, vyjadřující polohu
jejího vlastního života, ale rovněž i života celého tohoto kraje.

Přednáškový cyklus

Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

Doprovodné edukační programy
k části Příroda Slezska
SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
Přeneste se s námi do světa pohádek a poznejte, jak
pohádková zvířata žijí ve skutečnosti. Žáci se hravou
formou seznámí také s rčeními a příslovími ze světa
zvířat. Program je upraven pro několik věkových skupin.
Děti předškolního věku; žáci 1.–5. ročníků ZŠ;
zájemci z řad široké veřejnosti.
60 minut
NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT
Nechte se unést do zvířecího světa rekordů a rarit.
Žáci se hravou formou seznámí s rekordmany ze
světa zvířat, pozornost bude věnována také dalším
zajímavostem ze zvířecí říše. Program je upraven pro
několik věkových skupin.
Děti předškolního věku; žáci 1.–5. ročníků ZŠ;
zájemci z řad široké veřejnosti.
60 minut
PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN
Během poučného a hravého setkání s pavoučkem
u nás zjistíte, že se jich nemusíte bát. Děti si zkusí
vytvořit vlákna pavučin a zaloví si jako pavoučci.
Zjistí také, proč se křižák nechytí do vlastní pavučiny
nebo proč se pavouci rádi maskují. Program je upraven pro několik věkových skupin.
Děti předškolního věku; žáci 1.–4. ročníků ZŠ.
40–60 minut
Nutná předchozí rezervace:
Bc. 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 potkáváme na každém kroku.
Chcete dětem ukázat, že se je neučí nazpaměť
jen kvůli známkám? Děti budou hravou formou
vyjmenovaná slova hledat, nacházet a propojovat
s konkrétními předměty či obrázky ve stálých
expozicích muzea.
Žáci 3.–4. ročníků ZŠ.
60 minut

Doprovodné edukační programy
k výstavě Petr Bezruč
KŘÍŽEM KRÁŽEM MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
Z OPAVY DO BESKYD
Poznejte s námi osobnost a dílo národního umělce
Petra Bezruče. Žáci se hravou formou seznámí
s životními osudy Petra Bezruče, s místy, kde Petr
Bezruč působil, ale také s místy, která jsou po tomto národním umělci pojmenována. Pozornost bude
věnována také hlavním motivům Bezručových básní
a žáci budou mít možnost stát se na chvíli sami umělci.
Žáci 2. stupně ZŠ.
60–90 minut

Arboretum
Nový Dvůr

Výstavy

vstupné:
expozice 50/25 Kč, rodinné 110 Kč
výstavy 25/15 Kč, rodinné 60 Kč
expozice a výstavy 60/30 Kč,
rodinné 140 Kč

Vstup zdarma

Doprovodné edukační programy
pro návštěvníky se specifickými
potřebami

OSTRAVSKÉ GESTAPO
A OSUDY JEHO KONFIDENTŮ

SLONÍ RODINKA V MUZEU
Poznejte s námi slony indické! Společně si popovídáme, jak sloni vypadají, jaký je jejich den, jak tráví svůj
čas, čím se živí a jak spí. Poznáme i jejich rodinné
zázemí a vzájemné společenské vztahy a komunikaci. Program splňuje témata RVP Praktické školy. Max.
počet osob je 10–15.

Přednáška historika Radomíra Sedi, jejímž cílem
je představit veřejnosti činnost nejaktivnějšího
perzekučního aparátu v Ostravě za celé 20. století,
německé tajné policie. Posluchači budou seznámeni s její organizační strukturou, hlavními
představiteli a specifickými metodami. Zvláštní
pozornost bude věnována vybraným spolupracovníkům ostravské služebny a jejím poválečným osudům. Vstup zdarma.

1. 11. 2017 v 17.30 hodin

Program je určen pro osoby s lehkou mentální
retardací, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti.
40–45 minut
HROU KE SLEZSKÝM PÍSNÍM
Hravými a nejen výtvarnými technikami se seznámíte s literárním dílem Slezské písně autora Petra
Bezruče a také s jeho osobností. Vytvoříte si vlastní
umělecké dílo, které si pak můžete odnést s sebou
domů. Program splňuje témata RVP Praktické školy.
Max. počet osob je 10–15.
Pro osoby s lehkou mentální retardací,
žáky ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby
a děti předškolního věku.
40–60 minut
SEZNAMTE SE S MUZEJNÍMI POKLADY
Historie může být hravá, počítáme-li s cenným pokladem! Seznámíte se se stříbrem, jeho vlastnostmi
a využitím v historii. Dozvíte se, jak se těží, zpracovává, a podíváme se spolu i na jeden muzejní poklad.
Max. počet osob je 10–15.
Program je určen pro osoby s lehkou mentální
retardací, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti.
40–60 minut
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261
e-mail: neumanova@szm.cz.

Speciální vánoční program
VÁNOCE V MUZEU
Přijďte v období adventu do muzea a nahlédněte do
tajů předvánočního období, poslechněte si krátké příběhy nejen o vánočním tématu a vytvořte si adventní
dárek, který si můžete odnést s sebou.
Všechny zájemce z řad široké veřejnosti, školní
skupiny, návštěvníky se specifickými potřebami, seniory, rodiny s dětmi.
60–90 minut
Rezervace předem je nutná na e-mailu:
neumanova@szm.cz. Program bude dostupný od 13. 11. do 22. 12. 2017.
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Od 1. do 23. prosince bude možné zakoupit vybrané
publikace Slezského zemského muzea v Historické
výstavní budově za poloviční cenu. Seznam vybraných publikací a veškeré podrobnosti naleznete na
www.szm.cz nebo na facebooku SZM.

PANCÉŘOVÁ LEGENDA –
ŠIKOVATEL KURT KNISPEL
7. 11. 2017 v 17.30 hodin
Postava největšího tankového esa všech dob šikovatele Kurta Knispela zajímá jak historiky v České
republice, tak badatele ve světě již mnoho let.
Tento rodák z malé vesnice Salisov u Zlatých Hor
ve Slezsku byl totiž znám svým odporem k německé válečné mašinérii, přesto patřil k nejvýkonnějším
vojákům německého Wehrmachtu. O válečných
osudech osádky jeho tanku i rodiny Kurta Knispela
se dozvíte více na přednášce Vlastimila Schildbergera, historika Moravského zemského muzea.
Vstup zdarma.

PŘÍBĚHY KRÁLOVSKÝCH ŠPERKŮ
15. 11. 2017 v 17.30 hodin
V dlouhé historii lidského rodu byly vyrobeny miliony šperků. A každý z nich má v sobě zakódován svůj neopakovatelný příběh. Přestože se jedná
o němé svědky minulosti, našli jsme pro vás ve
světové klenotnici pár skvostů, jejichž osudy se
díky pozorným pamětníkům zachovaly. Pokud vás
zajímá vznik těchto šperků a jejich osudy, nenechte si ujít přednášku Kamila Rodana, historika
SZM. Vstup zdarma.

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
MÜLLEROVA DOMU V OPAVĚ
6. 12. 2017 v 17.30 hodin
Müllerův dům byl od středověku součástí areálu
opavského hradu a je jedinou připomínkou někdejšího hradního sídla, které bylo později přestavěno na zámek. Díky archeologickému průzkumu
ale víme, že historie tohoto místa je ještě starší.
Přednáška Soni Králové, archeoložky SZM, seznámí zájemce s výsledky archeologického průzkumu z let 2015 – 2017. Posluchači se dozvědí nejen
o historii této významné archeologické lokality,
ale také o tom, proč jsou pod Müllerovým domem
středověké hradby, jaké jsou nejzajímavější nálezy
z výzkumu či nejnovější výsledky odborných analýz.
Vstup zdarma.

vstupné:
adresa:
expozice a výstavy 40/20 Kč,
Stěbořice, Nový Dvůr
rodinné 90 Kč
tel.: 733 739 173
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:
listopad–prosinec: po–ne 8–16 hod.
zavřeno: 24. 12.–26. 12; 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE

Na výstavě vás provedeme nejen biologickým vývojem mláďat, ale také vám poradíme, jak se správně
chovat k mladým jedincům nalezeným v přírodě. Dozvíte se rovněž, které instituce pomáhají s návratem zraněných živočichů zpět do přírody a jak může každý z nás přispět k jejich ochraně.

Výstava ve výstavním pavilonu Arboreta Nový Dvůr vám
přiblíží historii pěstování subtropických a tropických rostlin
v první skleníkové expozici v tomto areálu.

24. 5. – 26. 11. 2017

1. 4. 2017 – 1. 4. 2018

Výstavy

VŮNĚ VÁNOC V DOBÁCH VÁLKY
9. – 30. 11. 2017

Minivýstava doplňuje stálou expozici památníku a přiblíží návštěvníkům smutné i veselé
stránky oslav vánočních svátků v období II. světové války. Ve městech, na vesnicích, na frontě
či u vězňů koncentračních táborů probíhala oslava rozdílným způsobem. Návštěvníci se tak
dozvědí, jak lidé zdobili stromečky, jaké dárky děti obvykle dostávaly a řadu jiných zajímavostí
o válečných Vánocích.

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

PAINTED BY AIR – NAMALOVÁNO VZDUCHEM
14. 4. – 30. 11. 2017

Výstava obrazů malířky a spisovatelky Ivy Hoňkové s tematikou letadel z období II. světové
války. Autorka žije a pracuje ve Studénce a má široký okruh zájmů – od kosmonautiky, přes
letectví, až po výtvarné umění. Mezi vystavenými obrázky nechybí také její autoportrét.

vstupné:
expozice 50/25 Kč, rodinné 110 Kč
výstavy 20/10 Kč, rodinné 50 Kč
expozice a výstavy 60/30 Kč,
rodinné 130 Kč

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
11. 11. 2017
Po celém světě a i v našich zemích si lidé připomínají
Den válečných veteránů. Toto symbolické datum bylo
vybráno na počest podepsání příměří a ukončení I. světové války a vžil se pro něj symbol vlčích máků. V Národním památníku II. světové války si tento den připomeneme komentovanou prohlídkou expozice památníku, a to
v 11 hodin dopoledne. Po celý tento den bude také otevřen symbolický hřbitov, kde bude možno zapálit svíčku a vzpomenout na válečné oběti. Tradici vlčích máků
podpoříme také v dílničkách, kde si návštěvníci budou
moci květ vlčího máku vyrobit.

ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU V PAMÁTNÍKU
26. 11. 2017

VĚRNI ZŮSTANEME (BOJOVÁ CESTA
ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTKY V SSSR)

Poslední neděli v listopadu se v Národním památníku II. světové
války rozloučíme se sezónou roku 2017. Aby si návštěvníci naposledy v tomto roce užili prohlídku památníku, připravili jsme
celodenní edukační program Vůně Vánoc v dobách války.
Během celého dne budou mít zájemci možnost dozvědět se
více o průběhu Vánoc během II. světové války a průvodci budou mít připraveny i malé aktivity spojené s vánoční tematikou. V 16 hodin pak proběhne symbolické uzamčení vánočně
vyzdobeného památníku a slavnostní rozloučení u vánočního
stromečku.

14. 4. – 30. 11. 2017
Výstava ve správní budově památníku přibližuje vznik a bojovou cestu československé
zahraniční armády na východní frontě během II. světové války. Návštěvníci se seznámí také
s národnostním složením jednotky a s každodenním životem vojáků. Výstava nezapomíná
také na postavení žen v armádě a na některé osobnosti, jež bojovaly pod praporem 1. čs.
armádního sboru. Byli to například tankista Bedřich Opočenský, letec Anton Droppa, ostřelovačka Marie Lastovecká či zdravotnice Anna Rusínová Fantlová.

Edukační programy
Vstupné na edukační programy činí 10 Kč, návštěva výstav a expozic 30 Kč pro žáky a studenty, pedagogický dozor má vstup volný.
VŮNĚ VÁNOC V DOBÁCH VÁLKY (9. – 30. 11. 2017)
S blížícím se časem Vánoc jsme si pro zájemce připravili speciální edukační program přibližující vánoční svátky za II. světové války. Během prohlídky
památníku se předem objednané skupiny dozvědí
o tom, jak slavili Vánoce lidé ve svých domovech,
vojáci na východní i západní frontě a jak a zda vůbec
prožívali vánoční atmosféru vězni v koncentračních
táborech. Program je koncipován jako prohlídka
vánočně vyzdobeného památníku s interaktivními
zastávkami. Část programu bude věnována malíři
Josefu Ladovi, který zažil II. světovou válku a kterého tento rok připomínají jeho kulatá výročí narození
i smrti. Ke konci programu si skupiny samy vyrobí
i malý dáreček, který bude hezkou vzpomínkou na
vánoční návštěvu památníku v Hrabyni.
Program je určen pro všechny
věkové kategorie.
45–60 minut

MLČÍ MÚZY VE VÁLCE?
Kulturní život se ve válce nezastavuje. Mnozí umělci
se naopak dostávají do nového světla zájmů, někteří
se propůjčili Třetí říši, jiní byli potlačeni do ústraní.
Sílu a memento psacího pera nebo štětce se žáci
a studenti pokusí objevit v ukázkách děl umělců československých i zahraničních. Poznají jejich osud,
jejich odhodlání, vycítí umělcův vliv na životy lidí
během války. Dozvědí se rovněž o propagaci války
a míru prostřednictvím plakátů a filmového průmyslu, který v široké míře doplnil tehdejší divadelní a hudební scénu. Program je veden formou prezentace
s aktivními částmi. Účastníci si odnesou poznatky
s sebou ve vyplněném pracovním listu.

„VÁLKA JE VŮL“ ANEB II. SVĚTOVÁ VÁLKA
PRO NEJMENŠÍ
Pro nejmenší návštěvníky je připraveno i základní
seznámení s II. světovou válkou, kde jim budou
vysvětleny hlavní pojmy tohoto dějinného konfliktu. Poznají klíčová fakta a události, které vedly
k vypuknutí války, dotkneme se i vojenské techniky
a hrdinských bitev vedoucích k vítěznému konci. To
vše lehkou formou, nenáročnou pro pochopení této
problematiky, která v našem regionu má své nezastupitelné místo. Důraz je kladen i na aktivity pro děti
a žáky, aby si co nejlépe spojili edukační a zážitkové
činnosti se získanými informacemi.

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH
Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi
provázela nejen v době míru, ale také ve válkách.
Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet válečné
útrapy a mnohá z nich při své službě položila život.
Program přiblíží návštěvníkům osudy koňů, psů,
holubů nebo velbloudů a zábavnou formou poukáže
na osudy konkrétních zvířecích hrdinů.

Program vhodný pro děti z MŠ a žáky nižšího
stupně ZŠ a skupiny zájemců z řad ostatních
návštěvníků.
60 minut
VĚRNI ZŮSTANEME
Letos si připomínáme 75 let od vzniku 1. československého armádního sboru v SSSR. Tomuto výročí se věnuje i sezónní výstava ve správní budově
památníku. Edukační program Věrni zůstaneme je
vytvořen na míru této výstavě, a tak je veden přímo
v expozičních prostorách. Návštěvníci se zábavnou
formou zapojí do běhu historických událostí sboru –
od počátku jeho založení, přes těžké boje, strastiplné
cesty vojáků domů do vlasti, až po jeho legendární
vítězství a zrození hrdinů.

Program je určen pro žáky vyššího stupně
ZŠ a studenty SŠ a skupiny zájemců z řad
ostatních návštěvníků.
60 minut

Program je určen pro všechny
věkové kategorie.
45–60 minut
NOŽE A VIDLIČKY VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
Bez práce nejsou koláče a bez boje už vůbec ne.
Toto rčení by si mohli říkat vojáci bojující na frontách II. světové války. Kdo jedl moučníky a naopak,
komu musel stačit tvrdý chléb? Program přiblíží
stravování různých skupin lidí během válečných let
a porovná situaci u nás i ve světě. Součástí programu
jsou i aktivní prvky edukace, např. hry, komunikační
kvízy a nebude chybět ani malá ochutnávka. Program
pro tyto skupiny odpovídá požadavkům Rámcových
vzdělávacích programů MŠMT.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ
Program objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí
tzv. Velké války, objasní zásadní okamžiky tohoto
konfliktu a vliv válečných událostí na obyvatelstvo
v českých zemích. Neopomene nastínit osudy vojáků z českých zemí jak v rakousko-uherské armádě,
tak v legiích. Účastníci si mohou prohlédnout dokumenty vztahující se k 1. světové válce.
Program je určen pro dvě věkové kategorie:
Žáky 5.–8. ročníků ZŠ.
Žáky 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ
a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.
60 minut
HOLOCAUST A TRANSPORTY
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky
se stručnou historií židovského národa. Objasněny
budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus či holocaust. S využitím dobových dokumentů a nahrávek
pamětníků objasní okolnosti, které vedly k masovým
transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů v období II. světové války.
Program je určen pro žáky vyšších ročníků ZŠ,
studenty SŠ a skupiny zájemců z řad
ostatních návštěvníků.
60 minut
NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA
V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku
tohoto státního útvaru, dobu trvání a významné události v jeho historii. K objasnění některých událostí
využívá program výpovědi pamětníků a dobových
dokumentů. Nechybí ani mapa, která ukáže hranice
protektorátu se všemi jeho specifiky.
Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ,
studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních
návštěvníků. Lze ho upravit i pro mladší věkové
kategorie. Program je vytvořen dle požadavků
Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.
50 minut

Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Kamila Poláková, tel.: 732 974 070
e-mail: polakova@szm.cz.

Program je určen pro skupiny zájemců všech
věkových kategorií.
60 minut
Nutná předchozí rezervace:
Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091
e-mail: zidkova@szm.cz.

Program je určen pro žáky vyššího stupně ZŠ
a studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.
50 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

6. 9. – 3. 11. 2017
Z výtvarných děl budou na výstavě k vidění práce Břetislava Bartoše, Jožky Barucha, Heleny Salichové, Viléma Wünsche,
Aljo Berana či Jana Václava Sládka. Až na výjimky se bude jednat o doposud málo známá díla, která se na výstavách téměř
neobjevují. Mezi skladatele, které Petr Bezruč ovlivnil svou tvorbou, patřil nejen Leoš Janáček, ale také Jaroslav Křička,
Jan Kunc, Vítězslav Novák a řada dalších. Opomenuta nebude ani významná úloha Františka Alexe, velkého sběratele
hudebních bezručian, který řadu zhudebnění inicioval a hudební skladatele v jejich činnosti výrazně podporoval. Výstava
se koná k připomínce 150. výročí narození básníka Petra Bezruče.

LEOPOLD PARMA MEZI PŘÁTELI

15. 11. 2017 – 15. 4. 2018, vernisáž 14. 11. 2017 v 17 hodin
Leopold Parma (1891–1968) je dodnes významnou osobností pobeskydského malířství. Největším inspiračním zdrojem
Parmovi byla příroda – krása rodného kraje, majestátnost hor, lesní potůčky či staré chalupy rozeseté po beskydských
kopcích. Parma nikdy neprošel akademickým výtvarným školením, měl však kolem sebe mnoho přátel, kteří jej inspirovali,
ve výtvarných technikách poučili a dávali mu cenné rady a připomínky. A právě tyto přátelské vztahy budou stěžejním
tématem výstavy, kterou Slezské zemské muzeum vzpomene 50. výročí úmrtí Leopolda Parmy, které připadne na rok
2018. Představí nejen díla samotného Leopolda, ale i jeho přátel – Ferdiše Duši, Břetislava Bartoše či Bohumíra Jaroňka.

Edukační programy

24. 11. 2017 v 18 hodin
Stužkonoska modrá – recitační
soutěž k poctě Petra Bezruče –
jíž se zúčastnili žáci základních
škol a víceletého Mendelova
gymnázia v Opavě. Vítězové
školních kol a městské soutěže
pořádané 24. listopadu 2017
Slezským zemským muzeem
a Opavskou kulturní organizací se představí veřejnosti
na slavnostním Večeru vítězů
v Památníku Petra Bezruče.

Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

LEOPOLD PARMA MEZI PŘÁTELI
V r. 2018 uplyne 50 let od smrti významného pobeskydského malíře Leopolda Parmy (1891–1968). Výstava bude věnována zejména přátelským vztahům
L. Parmy s dalšími umělci, např. spisovateli a malíři,
kteří zásadním významem formovali jeho osobnost
a tvorbu. Edukační program nabízí lektorovaný výklad
k výstavě, pracovní list, prezentaci zajímavých muzejních exponátů a výtvarnou dílnu. Vzdělávací oblasti:
Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Estetická
výchova.
Program je určen pro žáky vyšších ročníků ZŠ
a studenty SŠ.
45–90 minut

Edukační program je určen pro děti
z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
60 minut
POHÁDKOVÉ ČTENÍ „KOLOVRAT“
Edukační program pro děti, v němž si poslechnou
čtení pohádek z knížky „Kolovrat“ od spisovatele
Zdeňka Vavříka. Součástí programu je pohybová
a výtvarná dílna. Vzdělávací oblasti: Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková
komunikace, Dramatická výchova.
Program je určen pro žáky 3.–5. ročníků ZŠ.
60 minut

Provádění školních skupin probíhá v dobovém kostýmu
(představuje Dodu Demlovou – jednu z básníkových múz).

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY
„ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE“
Památník Petra Bezruče (PPB) pořádá literární
vycházky po stopách Petra Bezruče v Opavě. Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu Petra Bezruče začíná v PPB na Ostrožné ulici. Dále následuje
společná vycházka po místech spjatých s odkazem
básníka (sochy, náměstí, hřbitov). Literární vycházky
se uskuteční pouze za příznivého počasí. Vzdělávací
oblasti: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět,
Jazyk a jazyková komunikace.
Program je určen pro žáky
vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.
90–120 minut

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA
Cílem programu je seznámit děti s pojmem muzeum,
jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti
budou v jeho průběhu seznámeny s muzejními profesemi a budou jim vysvětleny názvy jako expozice,
sbírkový předmět, vernisáž atd. Malé návštěvníky
programem provede „princezna Zlatovláska“. Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Jazyk a jazyková
komunikace, Člověk a jeho svět.

WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE
Každé první pondělí v měsíci v době od 14 do 15
hodin se v prostorách PPB koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem akce je seznámit pedagogy s edukační
činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími,
získat zpětnou vazbu atd. Na workshop je nutno
se předem objednat. Maximální počet účastníků je
šest. Účast na akci je zdarma.

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE
V rámci edukačního programu se žáci a studenti
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.
• základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
• rozšířená verze – vhodná pro SŠ
45/90 minut

Mapa areálů

VEČER VÍTĚZŮ

Literární večer

Výstava

PETR BEZRUČ V HUDBĚ A UMĚNÍ

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY
Edukační program pro třídy, které mají zájem
o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, kterou napsala osobní
sekretářka Zdenka Tomášková, se zaposloucháme
do jejích vzpomínek a budeme besedovat nad knihou. Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura,
Jazyk a jazyková komunikace.
Program je určen pro studenty SŠ.
60 minut
PROGRAM PRO SENIORY
Každý pátek v době do 14 do 16 hodin se v prostorách PPB uskuteční workshopy pro seniory, kteří
prostřednictvím lektorovaného výkladu mohou
sledovat životní okamžiky básníka Petra Bezruče.
V rámci těchto workshopů se přihlíží ke specifickým
potřebám seniorů. Ve větší míře bude kladen důraz
zejména na individuální přístup k návštěvníkům.
Vstupné 10 Kč.

Víkendové programy
pro rodiny s dětmi
VÍTÁME ADVENT
Víkendové programy pro rodiny s dětmi se uskuteční
v termínech 3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2017 vždy v době
od 14–16 hodin. V prostorách PPB bude připraveno
poetické setkání s předvánočním časem. Budeme si
povídat o adventu, zaposloucháme se do četby knihy Ivana Olbrachta „Biblické příběhy“ a konec programu si jako vždy zpestříme společným tvořením.
Vstupné 20 Kč na účastníka programu.
Nutná předchozí rezervace na všechny
typy edukačních programů:
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024,
778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

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.

uzavření Knihovny SZM ve dnech 27.12. 28.12. a 29.12. 2017

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

vstupné:
expozice 40/20 Kč,
rodinné 90 Kč
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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