
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.

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 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 zhléd-
nou také fotografie a další pozoruhodné artefakty, podle kterých naši předci jasně rozpoznali, kde 
jsou ještě „doma“ a kde již „u sousedů“ v zahraničí.

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

MŮJ SVĚT
6. 3. – 24. 3. 2019, vernisáž 5. 3. v 17 hodin

Zveme vás na výstavu snímků 11. ročníku fotografické soutěže Můj svět, která je určena pro za-
městnance, dobrovolníky a klienty Charit z celé České republiky. Také letos jsou k vidění fotografie 
ze tří soutěžních kategorií: Portrét – tváře lidí Charity, Život kolem nás – události Charity pohle-
dem těch, kteří pro ni pracují, a Jak to vidím já – život Charity pohledem klientů těchto zařízení. 
Slavnostní vernisáž oceněných fotografií bude spojená s představením výpravné knihy Deset let 
fotografické soutěže Můj svět.  

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

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

Venkovní výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připomíná exi-
stenci Legionářského muzea v Opavě, které, jako obdobné památníky meziválečného 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. 
HOUSLAŘSKÁ TRADICE VE SLEZSKU
23. 1. – 12. 5. 2019

Výstava návštěvníkům představuje základní rodinu houslo-
vých nástrojů – housle, violu, violoncello, kontrabas a ve-
dle nich prezentuje také staré violy – da gamba a d´amour. 
Edukativní rozměr výstavy osvětluje proces výroby houslo-
vých nástrojů – mapuje jejich výrobu od volby materiálu, přes 
popis základních částí houslí, jejich stavbu až po řezbářskou 
a hudebně-intonační stránku. Výrobu smyčcových nástro-
jů 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. Vedle toho jsou na výstavě prezentovány 
nejen výrobky mistrů houslařů z našeho regionu, tedy z Opa-
vy, Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína, ale také informace 
o samotných tvůrcích a jejich charakteristickém stylu práce. 
Opomenuty nejsou ani opavské půjčovny hudebních nástrojů, 
z nichž některé sloužily jako opravny. 

MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU

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

Slezské zemské muzeum
březen – duben 2019

NOC S ANDERSENEM 
29. 3. 2019 od 18 hodin
Přijďte s námi zažít andersenovskou noc plnou pohá-
dek. Zjistíte, že i čtení knížky se může stát vzrušujícím 
dobrodružstvím. Společně si zahrajeme pohádkové hry  
a na závěr společně usneme s nočním promítáním  
ve spacím pytli pod kupolí Historické výstavní budovy. 
Vstup zdarma. Bližší informace a přihlášky na www.szm.cz.
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CESTOVATELÉ ČASEM 
13. 3. – 15. 3. 2019
Jarní edukační aktivity přiblíží dětem opavskou 
i ostravskou historii. Třídenní akce je určena pro 
děti od 6 do 11 let. Cena 750 Kč. Bližší informace 
a přihlášky na www.szm.cz.

DEN ZEMĚ  
15. 4. 2019 v 9, 11 a 14 hodin
Účastníci programu poznají význam tropických deštných lesů. Společně prozkoumáme exotická zvířata, 
koření a plodiny, které můžeme v tropech najít. Také si pustíme dokumentární film, který přiblíží život 
v pralesních oblastech, kde se pěstuje na plantážích palma olejná. Program žáky povede k pochopení 
souvislostí globálních problémů vzhledem k velkému úbytku pralesů. Akce se uskuteční pro předem 
objednané skupiny na e-mailu: plucnarova@szm.cz nebo tel.: +420 778 527 823.

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 této historické události. Seznámíme vás s Evropskou unií a jejími členskými 
státy, vyzkoušíte si své zeměpisné znalosti a mnoho dalšího. Součástí akce bude prezentace organiza-
ce Eurocentrum Ostrava, která zde bude mít informační stánek o Evropské unii a evropských fondech 
se zábavnými kvízy pro děti i dospělé.

Žáci 3. – 5. ročníků ZŠ.
60 minut, max. 20−25 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, komentovaná prohlídka 28. 3. v 17 hodin

Nález černého uhlí v ohništi pravěkého člověka na vrchu Landek v Petřkovicích předznamenal 
pozdější rozkvět uhelného hornictví v oblasti Slezska. Prudký rozvoj a modernizace hornictví na-
stává až v 19. století a souvisí právě s těžbou uhlí v ostravsko-karvinské pánvi. Ačkoliv je v současné 
době tradiční hornictví v celoevropském měřítku v útlumu, okolní krajina sebou nese znamení 
minulých dob. A ponese je zřejmě už navždy. Ať už ve formě celých nových měst, či jejich částí 
v podobě hornických kolonií, doposud stojícími industriálními komplexy anebo dalšími nepře-
hlédnutelnými krajinnými prvky – dominantními haldami, rozsáhlými kališti a terénními změnami 
vytvořenými v důsledku půdních poklesů. 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. Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou.

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 bytostného Slezana a komárov-
ského 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 představuje návštěvníkům retrospektivně pojatá výstava poukazující na vý-
znamné 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 plně ujal vlády 
porcelán, který nejenže nahradil stříbrné nádobí, ale začal se 
používat i k výrobě tematických stolních dekorací. A v bieder-
meieru se opět vracelo k osvědčeným vzorům. Návštěvní-
ci nahlédnou i k prostřenému stolu v měšťanském interiéru 
přelomu 19. a 20. století ovlivněnému styly secese a art deco. 
V neposlední řadě výstava ukazuje jak stolování, tak i ruční 
práci hrnčíře, tedy keramika odpovědného do značné míry za 
pestré vybavení jídelní tabule.

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

Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla 
Knihy džunglí britského nositele Nobelovy ceny za litera-
turu 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, pří-
rodou i pozadím těchto míst, ale i s dnešní podobou krajin, 
v nichž se odehrávají. Nahlédnou též do dnešního života je-
jich zvířecích i lidských obyvatel. Součástí výstavy je i filmová 
produkce. 

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. 
45−50 minut

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK A KOŠÍK VAJÍČEK 
Program je dostupný od 1. 4. do 26. 4. 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. 10–15 osob   

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Přednáškový cyklus

ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA HRANIČÁŘSKÉHO 
PLUKU 4
6. 3. 2019 v 17.15 hodin

Hraničářský pluk 4, jakožto vůbec první ustavená 
jednotka, určená výhradně pro boj v pevnostech, 
se stala symbolem tehdejších fortifikačních snah 
o opevnění státní hranice před hrozbou ze stra-
ny nacistického Německa. Zároveň to byl jediný 
útvar, kterému se podařilo oficiálně převzít svůj 
symbol – plukovní prapor. Oslavy předání pra-
poru jsou také těmi nejlépe zaznamenanými dny  
ze života tohoto pluku vůbec. Archivní dokumenty 
však odhalují celou řadu dalších, dosud neuveřej-
něných zajímavostí a událostí, které se ke krátké 
historii tohoto útvaru pojí. Byt, v němž bydlel ve-
litel pluku plk. pěch. Jan Satorie, téměř zapome-
nutý incident u hlučínských kasáren s německým 
špionážním letadlem, pochvalná uznání i kázeň-
ské prohřešky jednotlivých vojáků jsou jen krát-
kou pozvánkou na přednášku, spojenou s téma-
tem připravované knihy. Přednáší Patrik Falhauer. 
Vstup zdarma.

SEVEROMORAVSKÉ A SLEZSKÉ MUZEJNICTVÍ 
PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
20. 3. 2019 v 17.15 hodin

Přednáška zájemcům přiblíží osudy opavského 
muzea po osvobození, kdy bylo třeba tuto insti-
tuci vybudovat de facto znova, neboť přechodem 
fronty byla výrazně poškozena nejen Historická 
výstavní budova, ale i většina sbírkového fon-
du. Sledován bude také vývoj a činnost Slezské-
ho zemského muzea po jeho postátnění, kdy 
se postupem času tato instituce stala krajským 
muzejním metodickým centrem. Mimo to bude 
naznačen také vývoj ostatních muzeí v regionu 
a budování centrálně řízené muzejní sítě, kte-
rá jako jediná byla v Československu dotvořena. 
Přednáší David Váhala. Vstup zdarma.

PREZENTACE PUBLIKACE STOLETÍ PROMĚNY 
16. 4. 2019 v 17 hodin

Přednáška, koncipovaná současně jako prezen-
tace nové publikace vydané Slezským zemským 
muzeem, se ve shodě se svým názvem soustře-
dí na různé podoby architektury českého Slezska 
v 19. století. Seznámíme se s architekty a staviteli, 
kteří určovali podobu slezských měst a vesnic, při-
pomeneme si známé stavby, které dodnes obdivu-
jeme, i zapomenuté památky slezského stavitelství 
předminulého století. Přednáškou vás provede au-
tor publikace Pavel Šopák. 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

Osoby s lehkou mentální retardací, žáci 
ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, 
žáci 2. stupně ZŠ.
45−60 minut, max. 10−15 osob

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK 
A KOŠÍK PLNÝ VAJÍČEK  
Program je dostupný od 1. 4. do 26. 4. 2019 

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. 10−15 osob

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

PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU



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:  
od 12. 4. 2019: 
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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HVĚZDICOVÝ POCHOD 
20. 4. 2019 od 9 do 13 hodin
Již pátý ročník pochodu „Po stopách bojovníků  
za svobodu“ organizuje Český svaz bojovníků za svo-
bodu společně s Krajským ředitelstvím policie Morav-
skoslezského kraje a Národním památníkem II. svě-
tové války. Pochod se koná na počest oslav ukončení  
II. světové války a 74. výročí osvobození Českoslo-
venska. Účastníci si mohou vybrat trasu dle svých 
fyzických možností v rozpětí od 4,5 až 9,5 km. Cílem 
pochodu je památník v Hrabyni, kde budou pro zú-
častněné připraveny odměny a komentované pro-
hlídky expozice památníku. 

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

otevírací doba: 
zavřeno

OSVOBOZENÍ MĚSTA OPAVY A HRABYNĚ
27. 4. 2019 od 9 do 17 hodin 
Dne 22. dubna 1945 bylo osvobozeno město Opava a dne  
27. dubna 1945 obec Hrabyně. Tyto významné události při-
pomeneme také v památníku. V tento den vypraví Statutární 
město Opava autobusy, které zdarma přivezou do Hrabyně 
zájemce o návštěvu památníku. Autobusy budou vyjíždět 
v 10 a 14.30 hodin od vlakového nádraží Opava-východ 
a návštěvníky zavezou i zpět do Opavy. Společně s obcí 
Hrabyně a Základní školou Hrabyně bude pro návštěvníky při-
praven bohatý program. Ve 14 hodin poté proběhne pietní akt 
v obci, kde uctíme památku padlých hrdinů. Ve správní bu-
dově památníku se uskuteční v 15 hodin promítání výpovědí 
pamětníků. 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. 2. 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, vernisáž 11. 4. 2019 v 17 hodin

Výstava ve správní budově památníku přiblíží situaci na území Slezska a severní Moravy v ob-
dobí mezi Mnichovskou dohodou a vypuknutím druhé světové války. Návštěvníci se seznámí 
s průběhem henleinovského povstání v září 1938 a s poměry v odstoupeném pohraničí i v pro-
tektorátu. Pozornost se zaměří také na počátky formování protinacistického odboje, stejně 
jako na projevy politické a rasové perzekuce. Složitá realita počátků okupace bude přiblížena  
na osudech konkrétních osob, jako byl odbojář a letec Jiří Král či malíř Leo Haas. Závěrečná část 
výstavy pak připomene 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.

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:  
březen: po−ne 8−16 hod.
duben: 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. I v současnosti jsou lesy nejrůznějších typů význam-
nou částí naší krajiny. Na výstavě navštívíme nejen lužní lesy, 
bučiny a jedlobučiny, teplomilné doubravy, bory, horské smrči-
ny a kulturní lesy, ale i obory, zdevastované lesy, paseky a lesní 
okraje či remízky a větrolamy. Seznámíme se s jejich rostlinami 
i živočichy, a to nejen s obratlovci, ale i bezobratlými, zastoupe-
nými lesním hmyzem. Vydejte se s námi do našich lesů!

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE 
V ARBORETU NOVÝ DVŮR 
1. 5. 2017 – 31. 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, vznikl malý skleník s vlastní kotelnou. 
V té době pěstované rostliny neměly charakter opravdových sbírek, ale kaktusy, palmy, orchideje a řada 
druhů pokojových rostlin již tenkrát poutaly velký zájem. Pro lepší podmínky odborné práce, sbírkové čin-
nosti 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 probí-
hala likvidace tohoto komplexu? To vám přiblíží výstava umístěná ve výstavním pavilonu arboreta.

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. roční-
ků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájem-
ců 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

Zajímavosti

VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
každý víkend ve 14 a 15.30 hodin

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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SLEZSKO V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH
30. 1. – 30. 4. 2019

Pohádky a pověsti nás provázejí celým životem. I když jsou určeny pře-
devším dětem, mají své kouzlo pro čtenáře v každém věku. Jsou odrazem 
dávného myšlení našich předků a nesou jejich životní moudrost. Slez-
ský 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 dé-
monologické pověsti o čertech, vodnících, čarodějnicích a dalších nadpři-
rozených 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.

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

BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

každý čtvrtek od 16 do 17 hodin
Vstupné 20 Kč.

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

Výstava je zaměřená na botanickou sbírku Slezského zemské-
ho muzea, která v dnešní době čítá již téměř dvě stě tisíc po-
ložek cévnatých rostlin, mechorostů, hub a lišejníků. Přiblížíme 
si významné slezské botaniky a jejich činnost. Seznámíme se 
s unikátními doklady herbářových položek, jako jsou například 
dochované herbářové položky jednoho ze zakladatelů Slezské-
ho zemského muzea, Mückusche von Buchberga, položky vý-
znamných botaniků Tomáše Svěráka či Emanuela Urbana, nebo 
sběry mechorostů od Josefa Dudy. Zaměříme se také na pohnu-
tou historii sbírky a na osobnosti, které byli či jsou se sbírkou 
spojováni, ať už v dobrém, či naopak.

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

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

JARO V ARBORETU
27. a 28. 4. 2019  
Přivítejte s námi jaro a užijte si krásný a klidný pobyt v rozkvétajícím se arboretu. Na malé i velké návštěvní-
ky čeká víkend plný zábavy a her. Bohatý kulturní program doplní nabídka regionálních potravin a výrobků. 
Vstupné 35/55/120 Kč.

Akce

SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI VE SLEZSKU
1. 3. 2019 v 19 hodin 
Zveme vás na besedu a autorské čtení slovenských básníků Miroslava Bielika, Jána Taz-
beríka, Štefana Cifry, Petera Mišáka a Ondreje Nagaje nad antologií současné české a slo-
venské poezie Refrény času (2018) a nad nejnovější antologií básníků Spolku slovenských 
spisovatelů nazvanou Básníci 2018. Večerem provází Lydie Romanská. Akce je pořádaná 
Opavskou kulturní organizací ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče. Vstup zdarma.
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POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU
3. 3. / 17. 3. / 31. 3. / 7. 4. 2019 od 14 do 16 hodin 
Literární a tvořivá dílna k výstavě „Slezsko v pohádkách a pověstech“ určená pro rodiny 
s dětmi. Vstupné 20 Kč. Nutná předchozí rezervace na tel.: 778 527 815, e-mail: 
schwanova@szm.cz.

SEDMIDENNÍ VÁLKA O TĚŠÍNSKO
12. 4. – 30. 11. 2019, vernisáž 11. 4. 2019 v 17 hodin

Výstava přiblíží ozbrojený konflikt, který se rozhořel v lednu 1919 mezi Československem a Pol-
skem o národnostně smíšené a strategicky významné území Těšínského Slezska. Návštěvníci se 
seznámí s příčinami a průběhem střetnutí, stejně jako s jeho dopady na život vojáků i civilních 
obyvatel. Chybět nebudou ani medailonky významných aktérů.

NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ
12. 4. – 28. 7. 2019, vernisáž 11. 4. 2019 v 17 hodin

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 otrá-
veny výfukovými plyny ve vyhlazovacím 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.

SLEZSKO V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH

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

TVÁŘE VÁLKY

Návštěvníci od 6 let. 
60 minut

V letošním roce opět navážeme na oblíbenou atrakci,  
a to výstup na jeden ze dvou klínů památníku. Ná-
vštěvníci vystoupají po 104 schodech vzhůru a při 
příznivém počasí se rozhlédnou do okolí. Při dobré 
viditelnosti lze dohlédnout až na vrcholek Pradědu, 
Lysé hory či na území Polska. Vstupné je 20 Kč pro 
návštěvníky starší 6 let.


