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adresa: 
Komenského 10, Opava
tel.: 553 714 809, 604 393 778  
e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba:  
po–ne 8–18 hod.

PŘÍRODOU 
S LUDVÍKEM KUNCEM
16. 6. – 26. 11. 2017
Vernisáž 15. 6. 2017 v 17.00 hodin

Výstava zoologa, výtvarníka a publicisty Ludvíka Kunce předsta-
ví návštěvníkům unikátní akvarely zobrazující téma zvířat a kraji-
ny. Autor obrazů působil mnoho let v ZOO Ostrava jako chovatel 
se specializací na kočkovité šelmy. Zvláštní pozornost věnoval 
terénnímu sledování rysů, vlků a medvědů v Karpatech a vyna-
ložil nemalé úsilí k ochraně těchto šelem. Svůj pozorovací talent 
a výtvarné nadání vložil do nespočitatelného množství kreseb, 
které nezapřou hluboký vztah malíře k přírodě.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
20. 5. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin

Každoročně slaví muzea po celém světě Mezinárodní den muzeí a Slezské 
zemské muzeum se k oslavám tohoto svátku také připojí. V rámci letošního 
tématu Muzea a tragické dějiny 20. století budou mít návštěvníci jedinečnou 
možnost připomenout si osudy Historické výstavní budovy a celého muzea 
na konci II. světové války. K vidění budou fotografie zachycující zničení bu-
dovy nebo dochované předměty, které byly poškozeny při této události. Od 
14.00 do 17.00 hodin pak mohou zájemci navštívit improvizovanou restaurá-
torskou dílnu, seznámit se s tímto specifickým muzejním řemeslem a vyrobit 
si originální památku na tento den. Vstup po celý den zdarma bude kromě 
Historické výstavní budovy také v Národním památníku II. světové války, 
kde vám nabídneme řadu kvízů, promítání vzpomínek pamětníků či komen-
tovanou prohlídku památníku speciálně zaměřenou na vznik a historii tohoto 
objektu. Do bezplatné akce se zapojí také Památník Petra Bezruče, a to lek-
torovanými prohlídkami expozice „Život a dílo P. Bezruče“ a výstavy „Toulky 
muzejního fotografa“.

DEN DĚTÍ
4. 6. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin

Program pro děti bude částečně tematicky spojen s výstavou Jan II. kníže z Lichten-
štejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea. Malí návštěvníci v doprovodu 
rodičů se hravou formou zaměří na zkoumání uměleckých děl. V prostorách dětského 
muzea si vyrobí vesmírný kaleidoskop nebo hvězdnou konstelaci. Součástí akce bude 
i malé občerstvení.  Děti do 15 let mají na tuto akci vstup zdarma.

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

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:  
květen–červen: po–ne 8–18 hod.

RODODENDRONY
1. 5. – 31. 5. 2017

Arboretum Nový Dvůr je známé svou sbírkou rododendronů. Ne-
nechte si ujít podívanou na nádherně zbarvené květy, které budou 
působit jako balzám na duši v této uspěchané době. Rod Rhodo-
dendron, česky pěnišník, zahrnuje zhruba 1000 druhů pocházejí-
cích z oblastí od tropických deštných pralesů až po subpolární ve-
getaci tundry, vesměs severní polokoule. Pěnišníky patří do jednoho 
druhu, v zahradnické praxi se však rozdělují na dvě základní skupiny 
- stálezelené druhy (rododendrony) a opadavé (azalky).
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VÍKEND 
OTEVŘENÝCH 
ZAHRAD
10. – 11. 6. 2017 
od 8.00 do 18.00 hodin

Udělejte si na chvilku čas 
a zastavte se v našem bo-
tanickém parku plném 
nádherných rostlin. 
Vstupné po oba dny zdarma.
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JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA. 
MECENÁŠ A DONÁTOR SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 
31. 3. – 13. 8. 2017

Výstava je symbolickou oslavou a připomínkou jedné z nejvý-
znamnějších osobností, které se zapsaly do dějin naší instituce. 
K vidění je více než dvě stě padesát vzácných předmětů, a to v roz-
sahu, v jakém nebyly vystaveny více než sto let. Projít se můžete 
například lichtenštejnskou obrazárnou (do 8. června se seznámíte 
s malířstvím 15.–18. století, od 9. června budou prezentována díla 
z období 19. a 20. století). Zhlédnout můžete rovněž předměty ze 
sochařské kolekce nebo kolekce užitého umění. Ve stručnosti vás se-
známíme také s historií lichtenštejnského rodu na Opavsku a Krnov-
sku. Součástí výstavy je také edukační program a série přednášek.

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

Doprovodné edukační programy 
k části Příroda Slezska

DIVADLO VE SLEZSKU
Hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem 
a osobám s mentální retardací a tělesným postižením. 
Program splňuje témata RVP Praktické školy. 
Max. počet osob je 10–15.

Doprovodné edukační programy 
pro návštěvníky se specifickými 
potřebami

Program je určen pro osoby s lehkou 
mentální retardací, žáky MŠ a ZŠ Praktické, 
tělesně postižené osoby.
40–60 minut

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

Doprovodné edukační programy 
k části Encyklopedie Slezska

VZÁCNÍ SAVCI
V programu se návštěvníci dozvědí zajímavosti 
ze života vzácných a ohrožených savců. Neopome-
neme však ani hojně zastoupené druhy, se kterými 
se můžeme v přírodě setkávat častěji.

Žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad veřejnosti.
60 minut

Žáci MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. 
60 minut

Program ve dvou verzích podle věkových 
skupin je určen pro žáky 3.–5. a 6.–9. ročníků ZŠ.
90 minut

Žáci 3.–4. ročníků ZŠ, 
60 minut

Program je určen pro žáky 5.–9. ročníků ZŠ.  
90 minut

JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA. MECENÁŠ 
A DONÁTOR SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Program o uměleckých sbírkách evropského význa-
mu darovaných knížetem Janem II. z Lichtenštejna 
našemu muzeu. Jestliže neplánujete v nadcházejí-
cím období cestu do Metropolitního muzea umění 
v New Yorku nebo do Národní galerie ve Washing- 
tonu, přijďte se podívat k nám, některé předměty 
máme shodné.

Program je určen pro žáky 6.–9. ročníků ZŠ, 
studenty SŠ a zájemce z řad veřejnosti. 
cca 60 minut

Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823
e-mail: pavlickova@szm.cz.

Edukační programy   Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

Doprovodný edukační 
program k výstavě

Vynikající umělecká díla ze sbírky 
Slezského zemského muzea a jejich protějšky 
v předních světových muzeích
24. 5. 2017 v 17.30 hodin

Další z cyklu přednášek o darech Jana II., kníže-
te z Lichtenštejna se zaměří na vynikající, přesto 
veřejnosti málo známé předměty ze sbírky výtvar-
ného umění a jejich protějšky nejen v evropských, 
ale i světových muzeích, jako je Metropolitní mu-
zeum v New Yorku, Puškinovo muzeum v Moskvě 
nebo Germánské národní muzeum v Norimberku. 
Přednáší Martin Janák, kurátor sbírky výtvarného 
umění SZM.

OD NITĚ KE KOŠILI – O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH 
I TEXTILNÍCH TOVÁRNÁCH
Program je upraven pro několik věkových skupin. Děti 
se zaměří na původ rostlinných i živočišných vláken, 
proces jejich zpracování a využití v textilním průmy-
slu. Starší děti si navíc představí situaci různých lidí, 
kteří jsou ovlivněni přesunem textilní výroby do jiné 
země. Účastníci budou rozvíjet své smysly, koopera-
tivní metody práce i kritické myšlení.  

Program je určen pro všechny věkové 
skupiny včetně zájemců z řad veřejnosti. 
60–90 minut

SLONÍ ŽIVOT
Společně se seznámíme se životem slonů v divočině 
i v zajetí. Popovídáme si blíže o vystaveném prepará-
tu slona indického Calvinovi. Nebude opomenuto ani 
důležité téma ochrany volně žijících slonů. 

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Děti se podívají do koloniálu z 20. let 20. století v expo-
zici Encyklopedie Slezska. Získávají informace o kolo-
niích, dotýkají se tématu zámořských objevů. Během 
lekce se zabývají pravostí peněz v historii a zkoumají 
ochranné prvky na současných bankovkách. 

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 ex-
pozicích muzea.

ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM 
CHTĚJÍ OBRAZY A SOCHY ŘÍCT?
Program o významech zobrazeného. Symbolika 
v barokním malířství a sochařství dosáhla svého vr-
cholu, ale až do současnosti naši společnost znaky, 
jinotaje a podobenství ovlivňují. Pokud symbolům 
nerozumíme, můžeme se ztratit. 

Přednáškový cyklus
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SLON INDICKÝ V MUZEU
Poznejte s námi slona indického! Společně si popo-
vídáme, jak takový slon vypadá, jaký je jeho den, jak 
tráví svůj čas, čím se živí a jak spí. Program splňuje 
témata RVP Praktické školy. Max. počet osob je 10–15.

Program je určen pro osoby s lehkou 
mentální retardací, žáky MŠ a ZŠ Praktické, 
tělesně postižené osoby.
40–45 minut

Slezský zemědělec a jeho problémy 
na přelomu 19. a 20. století
3. 5. 2017 v 17.30 hodin

Přírodními i lidskými zdroji značně limitované slezské 
zemědělství procházelo od počátku 19. století struk-
turálními i jinými změnami. Hybatelem, předmětem 
i objektem těchto změn byl však vždy člověk – země-
dělec. Jak se vypořádával se změnami ve svém okolí, 
případně jakou partnerku si pro své živobytí hledal, to 
vše a mnohem více se dozvíte na přednášce histo-
rika a výzkumného pracovníka SZM Kamila Rodana.

Příběhy z muzejních sbírek
20. 5. 2017 v 15.00 hodin

Přednáška, konaná v rámci Mezinárodního dne 
muzeí, vám prostřednictvím předmětů ze sbírek 
SZM přiblíží vybrané pohnuté osudy obyvatel Slezska 
a Ostravska ve 20. století. Přednáší historik a kurátor 
SZM Ondřej Kolář.

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ
EXPOZICE V ARBORETU 
NOVÝ DVŮR
1. 4. 2017 – 1. 4. 2018

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

Nacistické podzemní továrny
25. 5. 2017 v 17.30 hodin

Nacistické podzemní továrny jsou dodnes rezonu-
jící téma mezi odborníky i mezi širokou veřejností. 
Přitahují pozornost oprávněně i zcela bezdůvodně, 
jsou zahaleny rouškou tajemství a přitom byly oby-
čejným východiskem z nouze. Protiklady je provázejí 
od jejich vzniku až dodnes, kdy legendy často pře-
kryly podstatu. Částečné odpovědi na otázky o jejich 
vzniku, rozsahu a významu se dozvídáme z archivů, 
terénního výzkumu i ze vzpomínek pamětníků. Před-
náší Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci.

Korunovace evropských panovníků 
v 19. a 20. století
7. 6. 2017 v 17.30 hodin

Korunovační obřad představoval v životě každého 
panovníka jeden z nejvýznamnějších státnických 
i osobních aktů jeho života. Faktická i obsahová 
stránka obřadu však v průběhu věků doznala znač-
ných změn a se vstupem panovnických rodů do 20. 
století se také začalo uvažovat o významu tohoto 
obřadu pro současnou společnost. Odlišnosti v pří-
stupu ke korunovačním obřadům vám na své před-
nášce objasní historik a výzkumný pracovník SZM 
Kamil Rodan. 

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
9. 6. 2017 od 18.00 do 23.00 hodin

V rámci letošního ročníku Slezské muzejní noci bude připraven kulturní program kromě 
Historické výstavní budovy také v Národním památníku II. světové války, Arboretu Nový 
Dvůr, Památníku Petra Bezruče a Knihovně SZM. Těšit se můžete na netradiční zážitky 
a spoustu zábavy. Podrobný program jednotlivých areálů bude zveřejněn na webových 
stránkách muzea a informačních letáčcích.

Akvaristika pro začátečníky
21. 6. 2017 v 17.30 hodin

Přednáška Martina Gajdošíka, kurátora zoologického 
pracoviště SZM, vám objasní, jak si založit nenáročné 
akvárium, jaké jsou vhodné druhy rostlin a ryb pro 
začátečníky a jak takovou nádrž ošetřovat. Pozor-
nost bude věnována i rybím nemocem, poruchám 
růstu rostlin či dalším vodním organismům vhod-
ným pro začátečníky.

Jan II. kníže z Lichtenštejna 
jako sběratel umění italské renesance
28. 6. 2017 v 17.30 hodin

Jednou z předních oblastí sběratelského zájmu 
Jana II. knížete z Lichtenštejna bylo umění italské 
renesance, což se projevilo i v jeho darech Slezskému 
zemskému muzeu. Jako celek tak bude v rámci před-
nášky blíže představeno italské renesanční sochařství, 
malířství, keramika i nábytek. Přednáší Martin Janák, 
kurátor sbírky výtvarného umění SZM.

Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., tel.: 732 963 554 
e-mail: wewi.wew@seznam.cz.

LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA
Hrami a ochutnávkami potravy podpoříme pozitivní  
vztah k místní přírodě, ekosystému lesa a lesním 
zvířatům dětí a osob s mentální retardací a tělesným 
postižením.Program splňuje témata RVP Praktické 
školy. Max. počet osob je 10–15.

Program je určen pro osoby s lehkou 
mentální retardací, žáky MŠ a ZŠ Praktické, 
tělesně postižené osoby.
40–45 minut

BALKÓNOVÉ ROSTLINY
12. 6. – 31. 8. 2017

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

ZVÍŘATA 
A JEJICH DĚTI
24. 5. - 26. 11. 2017
Vernisáž 23. 5. 2017 v 17.00 hodin

Výstava návštěvníkům přiblíží nejen biologický vývoj mláďat, ale  
také to, jak se správně chovat k mladým jedincům nalezeným 
v přírodě.
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Národní památník  
II. světové války

adresa: 
Hrabyně 192 
tel.: 553 775 091, 732 974 070 
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
otevírací doba:  
květen–červen: út–ne 9–17 hod. 

vstupné:  
expozice 50/25 Kč, rodinné 110 Kč
výstavy 20/10 Kč, rodinné 50 Kč
expozice a výstavy 60/30 Kč, 
rodinné 130 Kč
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VĚRNI ZŮSTANEME 
(BOJOVÁ CESTA ČESKOSLO-
VENSKÉ JEDNOTKY V SSSR)
14. 4. – 30. 11. 2017
Výstava přibližuje vznik a bojovou činnost českoslo-
venské zahraniční armády na východní frontě během 
II. světové války. Návštěvníci se seznámí s vývojem od 
polního praporu k armádnímu sboru v Sovětském svazu 
a s hlavními bojovými operacemi, jichž se Čechoslo-
váci účastnili. Pozornost bude věnována i národnostní 
skladbě vojáků a jejich každodennímu životu, opo-
menuto nebude ani postavení žen v armádě. Výstava 
připomíná také některé osobnosti, jako byli tankista 
Bedřich Opočenský, letec Anton Droppa či ostřelovačka 
Marie Ljalková.

DEN OTCŮ
18. 6. 2017
Den pro malé i velké kluky v areálu pa-
mátníku v Hrabyni, při kterém si zájemci 
mohou vyzkoušet svou přesnou mušku 
a fyzickou zdatnost, vyfotit se v uniformách 
z II. světové války se zbraní v ruce a vyrobit 
si malý dáreček.

DEN VÍTĚZSTVÍ
8. 5. 2017 v 10.00 hodin
V tento den si každoročně připomínáme 
ukončení II. světové války v Evropě – nej-
většího válečného konfliktu v dějinách  
20. století. V pamětní síni památníku se se-
jdou pozvaní hosté, veteráni a veřejnost, 
aby důstojně uctili památku obětí. Ještě 
před zahájením pietní akce odstartuje před 
památníkem tradiční Běh osvobození.

V 15.00 hodin bude pro zájemce připravena 
komentovaná prohlídka památníku s násled-
nou návštěvou vyhlídky. Po celý den je vstup 
do areálu zdarma.

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 mezi její zájmy patří 
kosmonautika, astronomie, letectví a výtvarné umění.

Památník 
Petra Bezruče

adresa: 
Ostrožná 35, Opava
tel.: 553 625 024
e-mail: ppb@szm.cz
otevírací doba:  
po, st, pá 
8–12 hod.; 13–16 hod.
út, čt 
10–12 hod.; 13–18 hod.
so, ne, svátky zavřeno

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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Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Srub Petra Bezruče

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

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

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

otevírací doba: 
květen–červen 
pá 9–15.30 hod. 
so, ne, svátky 11–17 hod.

DEN MATEK
14. 5. 2017 
V průběhu celého dne mohou návštěvníci 
vzpomínat s pamětnicí Boženou Martiní-
kovou na válečná léta prožitá s maminkou. 
V sále správní budovy si mohou děti vyrobit  
malý dáreček ke Dni matek a všichni ná-
vštěvníci se seznámit s ženskou módou mi-
nulého století.

DEN DĚTÍ
3. 6. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
Den plný zábavy, her a soutěží určených pro 
děti a jejich rodiče v celém areálu památníku.
Děti do 15 let mají vstup do areálu zdarma. 

VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
V minulém roce byla po rekonstrukci opět 
zpřístupněna vyhlídka na jednom ze dvou klínů 
památníku. Návštěvníci tak mohli vystoupat 
po 104 schodech vzhůru a při příznivém počasí 
se rozhlédnout do okolí. Při dobré viditelnosti 
dohlédli až na vrcholek Pradědu, Lysé hory či 
na území Polska. Také letos navážeme na oblí-
benou atrakci a každý víkend ve 13.00, 14.00 
a 15.00 hodin umožníme návštěvníkům tento 
nevšední zážitek.
Vstupné: 10 Kč pro návštěvníky starší 6 let.
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Edukační program je určen pro děti 
z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
60 minut

TOULKY MUZEJNÍHO 
FOTOGRAFA
22. 2. – 30. 7. 2017
Prostřednictvím vystavených snímků se seznámíte 
s podmanivou krajinou především západního Slezska. 
Fotografův vytříbený smysl pro fotografickou kom-
pozici a vlastní citlivý přístup vytvořil díla nadčaso-
vého přesahu. 

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.

Mapa areálů

Program je určen pro děti z mateřských škol
a žáky ZŠ až do 5. ročníku, vyšší stupeň ZŠ, 
studenty SŠ a skupiny zájemců 
z řad ostatních návštěvníků. 60 minut

Program je určen pro žáky vyššího stupně 
ZŠ a studenty SŠ a skupiny zájemců z řad 
ostatních návštěvníků. Program je vytvo-
řen dle požadavků Rámcových vzdělávacích 
programů MŠMT. 60 minut

Program je určen pro žáky vyšších ročníků 
ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad 
ostatních návštěvníků. Program je vytvořen 
dle požadavků Rámcových vzdělávacích pro-
gramů MŠMT. 60 minut

Edukační programy   Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

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 fron-
tách 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.

„VÁLKA JE VŮL“ ANEB II. SVĚTOVÁ VÁLKA 
PRO NEJMENŠÍ
Pro nejmenší návštěvníky je připraveno i základní se-
známení s II. světovou válkou, kde jim budou vysvět-
leny hlavní pojmy tohoto dějinného konfliktu. Po-
znají 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 problema-
tiky, 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.

Program je určen pro děti z mateřských škol
a žáky ZŠ až do 5. ročníku a skupiny zájemců 
z řad ostatních návštěvníků. 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 čes-
koslovenských i zahraničních. Poznají jejich osud, 
jejich odhodlání, vycítí umělcův vliv na životy lidí bě-
hem války. Dozví 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 aktiv-
ními částmi. Účastníci si odnesou poznatky s sebou 
ve vyplněném pracovním listu. 

VĚRNI ZŮSTANEME
Letos si připomínáme 75 let od vzniku 1. česko-
slovenského armádního sboru v SSSR. Tomuto vý-
ročí 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 ostat-
ních návštěvníků. Program je vytvořen dle 
požadavků Rámcových vzdělávacích progra-
mů MŠMT. 50 minut

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH
Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi pro-
vázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mno-
há 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 je určen pro všechny 
věkové kategorie. 45–60 minut

HOLOCAUST A TRANSPORTY 
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky 
se stručnou historií židovského národa. Objasněny 
budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus či ho-
locaust. S využitím dobových dokumentů a nahrávek 
pamětníků objasní okolnosti, které vedly k masovým 
transportům evropských Židů do ghett a koncentrač-
ních táborů v období II. světové války.

Nutná předchozí rezervace: 
Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091 
e-mail: zidkova@szm.cz.

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 vojá-
ků z českých zemí jak v rakousko-uherské armádě, 
tak v legiích. Účastníci si mohou prohlédnout doku-
menty vztahující se k 1. světové válce. 

Program je určen pro žáky vyššího stupně ZŠ 
a studenty SŠ a veřejnost. Program je vytvo-
řen dle požadavků Rámcových vzdělávacích 
programů MŠMT. 60 minut

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA 
V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku to-
hoto státního útvaru, dobu trvání a významné udá-
losti 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 vyššího stupně ZŠ 
a studenty SŠ a veřejnost. Program je vytvo-
řen dle požadavků Rámcových vzdělávacích 
programů MŠMT. 50 minut

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

Edukační programy    Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE
Každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 
hod. se v prostorách PPB koná workshop pro peda-
gogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. 
Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační 
činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat 
zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi 
školami a muzeem. Nutná předchozí rezervace, maxi-
mální počet účastníků je šest. Vstup zdarma.

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA
Cílem edukačního programu je seznámit děti s poj- 
mem „muzeum“, jeho významem pro jednotlivce 
i společnost. Děti budou během programu sezná-
meny s jednotlivými profesemi (kurátor, archeolog, 
etnograf, zoolog, paleontolog). Budou jim vysvětleny 
pojmy jako expozice, výstava, výstavní prostory, sbír-
kový předmět, depozitář a vernisáž. Děti budou mít 
možnost orientovat se v expozici, rozvíjet myšlení, 
vzájemně spolupracovat, esteticky vnímat a pozná-
vat hodnoty minulosti. 

Během edukačního programu se jim představí lout-
ka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní 
tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou 
mohou seznámit s netradičním prostředím, v němž 
se historie prolíná se současností i budoucností.

• základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
• rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ
   45/90 minut 

   

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE
V rámci edukačního programu se žáci a studenti se-
známí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života 
a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je také 
poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho 
sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.

Novinkou je provádění školních skupin v dobovém kos-
týmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z Bezru- 
čových múz). Součástí programu jsou i pracovní listy.

DOPROVODNÝ EDUKAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ 
TOULKY MUZEJNÍHO FOTOGRAFA
Kdo byl Rudolf Chodura, čím byl spjat s Opavou, jaké 
byly jeho životní a profesní křižovatky? Edukační 
program představuje opavského fotografa jako jed-
nu z klíčových osobností zabývající se fotografickou  
dokumentací ve  Slezském zemském muzeu. Pro-
střednictvím lektorovaného výkladu se žáci a stu-
denti seznámí s výstavou a prohlédnou si fotogra-
fie. Součástí programu je pracovní list, zastavení se 
u vybraných exponátů, literární a výtvarná dílna.

Edukační program je určen 
pro žáky 5.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ.
45/90 minut

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Edukační program pro děti, kde si poslechnou neje-
nom říkadla, ale i nejznámější a nejoblíbenější dět-
ské lidové písničky. Součástí programu je pohybová  
a výtvarná dílna.

Program je určen pro MŠ a žáky 1.-3. ročníků ZŠ.
60 minut

vstupné:
expozice 40/20 Kč,
rodinné 90 Kč

Nutná předchozí rezervace: 
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024
778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz. 
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NOC LITERATURY
10. 5. 2017 od 19.00 do 21.00 hodin
Zajímavé osobnosti čtou ty nejlepší texty zahra-
niční tvorby posledního roku na netradičních a běžně 
nepřístupných místech města Opavy! Tak by se ve 
stručnosti dalo představit poslání Noci literatury. 
Památník Petra Bezruče se do této mezinárodní akce 
zapojuje poprvé. Přijďte si tedy společně s námi vy-
chutnat čtení toho nejlepšího ze současné zahra-
niční literární tvorby!

POEZIOMAT V OPAVĚ
18. 5. 2017 od 18.00 hodin  
park před Obecním domem
Opava bude mít jako první město v Moravskoslez-
ském kraji svůj POEZIOMAT! Tento jukebox na poe- 
zii je vynález, který oživuje veřejný prostor poezií. 
Zmáčknete tlačítko a spustí na vás báseň! Slavnostní 
spuštění poeziomatu bude probíhat za přítomnos-
ti autorů, kteří do poeziomatu přispěli svou básní! 
Po slavnostním odhalení a autorském čtení bude 
program společného setkání probíhat v Klubu Art 
Obecního domu.

DEN DĚTÍ
1. 6. 2017 od 15.00 do 18.00 hodin
Speciálně připravený program pro dětské návštěvníky:
15.00–16.00 čtení pohádek regionálního spisovatele  
Františka Čečetky Vláček kolejáček, Ťapka a bílý  
Damijánek 
16.00–18.00 výtvarná a tvořivá dílna – výroba špej-
lového divadélka, malování na sklo
Vstup zdarma
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ZDENKA TOMÁŠKOVÁ: „ORTEL SAMOTY“
V rámci edukačního programu se žáci a studenti se-
známí s nejdůležitějšími  okamžiky  Bezručova života, 
s jeho dílem a přátelstvím se Zdenkou Tomáškovou. 
Součástí programu je poslech nahrávky rozhovoru 
básníka s touto ženou a literární dílna s knihou „Ortel 
samoty.“ K dispozici budou rovněž pracovní listy.

Program je určen pro žáky 
vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.
60 minut

WORKSHOP: OBRAZ MATKY V LITERÁRNÍM DÍLE
Workshop pracuje s literárními ukázkami, které jsou 
průřezem literárních žánrů k tématu – obraz matky 
v literárním díle (J. Seifert, B. Němcová ad.). Akce se 
koná ke Dni matek. 
Probíhá v termínu od 9.–12. 5., 15.–19. 5. 2017.

Workshop je určen pro žáky vyšších ročníků ZŠ. 
60 minut

PROGRAM PRO SENIORY
Každý pátek v době od 13.00–14.00, 14.30–15.30 hod. 
se budou konat workshopy pro seniory na téma 
„Petr Bezruč v proměnách času“.
Minimální počet účastníků na jednotlivé workshopy 
je 10 osob. Vstupné: 10,- Kč.

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE – 
LITERÁRNÍ VYCHÁZKA
Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu P. Bezruče. 
Dále společná vycházka místy s odkazy P. Bezruče 
(sochy, náměstí, hřbitov). Program obsahuje také 
literární  dílnu a pracovní listy. Literární vycházky se 
uskuteční pouze za příhodného počasí.

Program je určen pro žáky 
vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.
90–120 minut

Foto: Iva Hoňková.


