
MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918–1988
21. 3. – 4. 11. 2018
Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bezpodmínečně odrážely 
na každodennosti jedince. A protože jedním ze spolehlivých ukazatelů společenského dění  
je i způsob odívání, výstava přibližuje souvislosti mezi politickou atmosférou, hospodářskými 
poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představíme vám proměnlivost mód-
ních stylů v období trvání Československa, resp. v období 1918–1988. Součástí výstavy je rovněž 
ukázka módních kousků, které jste našemu muzeu věnovali či zapůjčili během sběrných dnů 
konaných v loňském roce. Díky této velice úspěšné akci si tak můžete prohlédnout mj. zahranič-
ní taneční, plesové či společenské šaty, doplňky a další oděvy, které si dárci nebo jejich příbuzní 
přivezli do Československa ať už v době druhé světové války či během komunistického režimu. 
Výstava se koná u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Historická  
výstavní  
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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.

ELEGANCE A STYL PRVNÍ REPUBLIKY (1918–1938) 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA K VÝSTAVĚ MÓDA OSMIČEK
12. 5. 2018 v 15 hodin
Přehlídka představuje „zlatou“ éru tzv. první republiky. Chcete vědět, jak se v této 
době oblékaly nejen hvězdy stříbrného plátna? Jak přísná byla etiketa odívání? 
Na přehlídce předvedeme modely zhotovené přesně podle dobových střihů 
a módních katalogů, ale také originály ze soukromé sbírky, včetně klobouků, 
kabelek a dalších doplňků. Součástí přehlídky budou rovněž dobové účesy a lí-
čení. Můžete se těšit nejen na běžné denní a odpolední oděvy, ale také na velké 
plesové toalety.

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

SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918–1938 
21. 3. – 4. 11. 2018
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 krize 
a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Návštěvníci se 
seznámí se specifickými poměry v jednotlivých částech českého Slez-
ska a Ostravska. Pozornost je pochopitelně věnována také předním 
postavám politického a kulturního života regionu, ať už jde o ekono-
ma Karla Engliše, politika Josefa Lukeše, historika Erwina Weisera či 
řadu dalších. Výstava představuje předměty ze sbírek SZM i dalších 
institucí a soukromých sběratelů. Výstava se koná u příležitosti oslav 
100. výročí vzniku Československé republiky.

Doprovodné edukační programy 
k části Příroda Slezska

Bližší informace na webu SZM nebo na níže 
uvedeném kontaktu.
Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Denisa Plucnarová, tel.: 778 527 823,
e-mail: plucnarova@szm.cz.

Edukační programy   Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

PUTUJEME PO SLEZSKU  
S EDMUNDEM WILHELMEM BRAUNEM 
10. 10. 2017 – 4. 11. 2018
Výstava je věnovaná významnému muzejníkovi a jednomu z ředi-
telů SZM. 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.

Doprovodné edukační programy 
k části Encyklopedie Slezska

Přednáškový cyklus

ŽIVOTNÍ OSUDY DĚTÍ 
FRANTIŠKA FERDINANDA d´ESTE
13. 6. 2018 v 17.15 hodin
Soukromý život rakousko-uherského následníka trůnu 
Františka Ferdinanda d´Este chránily před zraky veřej-
nosti pevné zdi konopišťského zámku. Šťastné dětství, 
které v jeho útrobách prožívaly děti následnického 
páru, přerušily až osudové výstřely v Sarajevu na konci 
června 1914. Co se s dětmi dělo po smrti rodičů a kdo 
se o ně postaral? Jak se vinuly jejich strastiplné cesty 
20. stoletím a co všechno na nich prožívaly? Odpovědi 
na tyto i jiné otázky se dozvíte na přednášce historika 
Slezského zemského muzea Kamila Rodana.

ÚSKALÍ KRÁLOVSKÉ LÁSKY
2. 5. 2018 v 17.15 hodin 
Láska britské princezny Margarety k hrdinovi bitvy 
o Británii kapitánu Peteru Townsendovi je dnes po-
važovaná za jednu z největších milostných romancí  
20. století. Nerovný vztah královské dcery a rozve-
deného muže nešlechtického původu plnil přední 
stránky novin a vzbuzoval obapolné vášně. Jak se 
princezna se svým hrdinou seznámila a jakými turbu-
lencemi jejich vztah procházel? Za jakých okolností se 
s mileneckým vztahem seznámila veřejnost a jakou 
úlohu na jeho tragickém konci měla královna Alžběta 
II.? Odpovědi na tyto i jiné otázky se dozvíte na před-
nášce historika Slezského zemského muzea Kamila 
Rodana.
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DEN MATEK
12. 5. 2018 od 13 do 17 hodin
Na den pocty matkám jsme si pro vás připravili v Historické výstavní budově 
zábavu a společenské hry ve stylu první republiky. Věděli jste, že se tento svátek 
začal slavit v ČSR už v roce 1923? Pojďme si společně připomenout a vyzkou-
šet, jaké módní styly se nosily v tomto období a jaké hry děti hrály za první 
republiky. Dětem, jež přivedou své rodiče, náleží odměna. Vstupné 20 Kč pro 
matky s dětmi.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ V HISTORICKÉ VÝSTAVNÍ BUDOVĚ
19. 5. 2018
V roce 2018 si světová muzea připomínají 300. výročí založení druhé nejstarší 
evropské porcelánky – ve Vídni. Její historie se píše od května roku 1718, kdy zís-
kal dvorní válečný agent Claudius Innocentius du Paquier privilegium zajišťující 
mu v jeho podnikání ochranu a podporu císaře Karla VI. V rámci víkendové akce 
k Mezinárodnímu dni muzeí bude z bohatého fondu vídeňského porcelánu krát-
kodobě představen výběr nejvzácnějších exponátů. Muzejní edukátorky uspo-
řádají nejen pro děti a jejich rodiče tvůrčí dílnu. V 15.00 okomentuje kurátor 
sbírky výtvarného umění Martin Janák vystavený historický porcelán a při-
blíží okolnosti vzniku vídeňské porcelánky. Po celý den vstup zdarma.

JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?

Program je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, osoby 
s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, 
děti předškolního věku, tělesně postižené oso-
by a zájemce z řad široké veřejnosti. 
40–45 minut, max. 10–15 osob

Bližší informace na webu SZM nebo na níže 
uvedeném kontaktu.
Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261,
e-mail: neumanova@szm.cz.

Doprovodné edukační programy 
pro návštěvníky se specifickými 
potřebami

Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ 
Praktické, děti předškolního věku, tělesně po-
stižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti. 
40–45 minut, max. 10–15 osob

SLONÍ RODINKA V MUZEU

Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ 
Praktické, děti předškolního věku, tělesně po-
stižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti. 
40–60 minut, max. 10–15 osob

LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA

Pro osoby s lehkou mentální retardací, 
žáky ZŠ Praktické, děti předškolního věku, 
a tělesně postižené osoby
45–60 minut, max. 10–15 osob

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. 
40–60 minut

KOLOVRÁTEK ZLATÝ, UPŘEDE NÁM ŠATY

Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. 
45–60 minut

JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY 
ANEB HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE

Bližší informace na webu SZM nebo na níže 
uvedeném kontaktu. 
Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Alena Biskupová, tel.: 778 488 260,
e-mail: biskupova@szm.cz.

25 OBRAZŮ Z DĚJIN SLEZSKA 1993–2018
21. 3. – 4. 11. 2018
Reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin návštěvníky seznamují s hlavními 
fenomény společenských změn v epoše vytváření novodobé občanské společnos-
ti. Výstava usiluje o evokaci témat, jež „hýbala“ tehdejší společností a k nimž vedle 
politických změn patřil rozvoj podnikání, obnova náboženského života, růst zájmu 
o životní prostředí, prosazování západní popkultury atd. Kromě událostí celostátního 
a celospolečenského významu je připomenuto také dobové dění v regionu českého 
Slezska a Ostravska. Akce je věnována čtvrtstoletí samostatné České republiky.

DEN DĚTÍ
3. 6. 2018 od 13 do 17 hodin
Během programu budou malí návštěvnici spolu se svým dospělým doprovodem 
zažívat hry našich babiček a dědečků. Jak myslíte, že se naši prarodiče uměli 
bavit? Přijďte se o tom více dozvědět do našeho muzea. Děti do 15 let mají na 
tuto akci vstup zdarma.

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

Děti předškolního věku; žáci 1.–2. ročníků ZŠ; 
40–60 minut, max. 20–25 osob

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT

Děti předškolního věku; žáci 1. a 2. stupně ZŠ; 
zájemci z řad široké veřejnosti.
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

VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ

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

PTAČÍ LUMPÁRNY

Děti předškolního věku a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Děti předškolního věku; žáci 1.–2. stupně ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob

Žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a zájemci z řad 
široké veřejnosti. 
45–50 minut

NA VLNÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

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

B-F-L-M-P-S-V-Z

Nutná předchozí rezervace: Mgr. Denisa Plucnarová, 
tel.: 778 527 823,e-mail: plucnarova@szm.cz.
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DEN OTCŮ
17. 6. 2018 od 13 do 17 hodin
V tento den uvítáme mužské členy rodiny s dětmi společnými hrami v naší Historické 
výstavní budově. Věděli jste, že od roku 2007 je tento den slaven i u nás? Při hrách si 
pánové změří své síly a obratnost, zažijí spolupráci a kooperaci a rovněž si užijí spous-
ty rodinné zábavy. Dětem, jež přivedou své rodiče, náleží odměna. 
Vstupné 20 Kč pro otce s dětmi.

VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA
2. 5. a 6. 6. 2018 v časech 9, 11, 13 a 14.30 hodin
Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy. Chceme vám ukázat, jak pes-
trá a rozmanitá je krajina Slezska. Díky vycházkám se dozvíte tajemství ze života 
zvířat nebo rostlin, které jsou kolem nás, a podle čeho je vlastně můžeme v průběhu 
roku rozeznat. Vycházky budou probíhat každou první středu v měsíci, vždy jen za 
příznivého počasí. Vycházka je určena pro veřejnost, žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Časová 
náročnost 90 – 120 minut.
Nutná předchozí rezervace: Mgr. Denisa Plucnarová, tel.: 778 527 823, e-mail: 
plucnarova@szm.cz.

MUZEJNÍ KROUŽKY
od 3. 5. 2018 každý čtvrtek od 14 do 16 hodin
Dovolte, abychom vás touto cestou pozvali na historicko-přírodovědné kroužky pro 
děti. Mají vaše děti rády přírodu nebo historii? Chtějí trávit více času s kamarády? 
Líbí se jim tvoření z materiálu, který je netradiční a najdeme ho v přírodě? Baví je 
prozkoumávat okolí jako praví archeologové? S námi budou děti každý týden hravou 
formou prozkoumávat přírodu a historii Slezska. Určeno pro děti prvního stupně ZŠ. 
Cena programu je 20 Kč. 
Nutná předchozí rezervace: Mgr. Denisa Plucnarová, tel.: 778 527 823, 
e-mail: plucnarova@szm.cz.

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
8. 6. 2018 od 18 do 23 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. Jako partnerská instituce se letos připojuje tradičně Slezská ne-
mocnice v Opavě, kde návštěvníci budou moci navštívit Muzeum patologie a Muzeum 
ošetřovatelství, a také Opavská kulturní organizace. Podrobný program jednotlivých 
areálů bude zveřejněn na webových stránkách muzea a informačních letáčcích.

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

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.

vstupné:
expozice 40/20 Kč,
rodinné 90 Kč

HLUČÍN-DARKOVIČKY 2018
18. a 19. 5. 2018

Slezské zemské muzeum společně s Krajským 
vojenským velitelstvím Ostrava a městem 
Hlučín pořádají vzpomínkovou akci u příleži-
tosti 73. výročí osvobození, 80. výročí květno-
vé mobilizace a 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. K vidění bude simulovaný 
noční nálet z roku 1944 na Ostravu, dále do-
bové i současné vojenské ukázky či přehlídky 
vojenské techniky. Více informací naleznete 
na webových stránkách www.szm.cz.
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Mapa areálů



Národní památník  
II. světové války

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

Památník 
Petra Bezruče

adresa: 
Ostrožná 35, Opava
tel.: 553 625 024
e-mail: ppb@szm.cz
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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uzávěrka 18. 4. 2018. Změna programu vyhrazena.

Edukační programy    Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

NOVINKA!
BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
Biblioterapie sleduje vedle svých obvyklých terape-
utických cílů (relaxační, zdravotní, psychologický, 
sociální, osobnostní) také určité cíle výchovně vzdě-
lávací, které můžeme dosáhnout pomocí vhodně 
vybrané knihy.
Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin. 
Cena: 20,- Kč na osobu.

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

   

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

MAMINKA
13. 5. 2018 OD 14 DO 16 HODIN
Literární a tvořivý workshop určený zejména pro rodi-
ny s dětmi u příležitosti Dne matek. Budeme pracovat 
s básnickou sbírkou Maminka od významného české-
ho autora Jaroslava Seiferta, která nás může inspirovat 
k vytvoření malého dárečku pro maminku.
Vstupné: 20,- Kč na účastníka workshopu.

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.

RADŮJ SE DUŠE MÁ A BUĎ VESELÁ ANEB KRAMÁŘSKÉ TISKY 
Z PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE

11. 5. – 5. 8. 2018, vernisáž 10. 5. v 17 hodin
Výstava představuje kramářské tisky uchovávané v Památníku P. Bezruče. Základ sbírky tvoří kramářské tisky slezské oblasti od vlastivědných pracovníků V. Praska 
(1841–1912), J. Vochaly (1892–1965) a J. L. Mikoláše (1889–1979). Ve fondu, obsahujícím 860 sbírkových předmětů, jsou zastoupeny převážně náboženské tisky 
(jednotlivé i špalíčky), ale i knížky lidového čtení a světské písně. Tyto kramářské tisky jsou díky své žánrové pestrosti cennou ukázkou české kramářské tvorby, 
pocházející nejčastěji z 19. století. Skladby, většinou anonymní, obsahující veršovaný či prozaický text, byly určeny širokým čtenářským vrstvám. Stěžejním téma-
tem výstavy budou náboženské tisky, mezi nimiž převládají duchovní písně a také různé modlitby, které se vztahují k významným, zejména mariánským, poutním 
místům našeho kraje (např. Frýdek-Místek, Hrabyně, Opava). Opomenuty nezůstanou ani zajímavé ukázky pověrečných textů (Kristova délka aj.). Součástí expozice 
jsou také ukázky z lidové tvorby, zastoupené např. perlovým křížem i dobové modlitební pomůcky (růžence). Světská témata budou na výstavě zastoupena pro-
střednictvím písní a knížek lidového čtení. Kromě českých budou prezentovány také tisky slovenské, polské a německé. Zajímavou součást výstavy tvoří výtvarný 
doprovod (např. půvabné mariánské motivy) z titulních stran kramářských tisků a také poutní obrázky. Vystavené tisky jsou záměrně doplněny kolekcí divácky 
atraktivních olejomaleb z 19. století s motivy Svaté rodiny, Vyučování Panny Marie, Nejsvětějšího srdce Panny Marie, Nejsvětějšího srdce Ježíšova a Svaté Trojice.

OZVĚNY SLEZSKÝCH PÍSNÍ

Pro žáky vyššího stupně ZŠ, SŠ.
60–90 minut

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Program je určen pro žáky 8.–9. ročníků ZŠ 
a studenty SŠ.
60 minut

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 1918–1938 (1945)
13. 4. – 30. 11. 2018

V roce 2018 si připomínáme nejen sto let 
od vzniku Československé republiky, ale 
také od počátků formování nové česko-
slovenské armády, které byly provázeny 
řadou legislativních, technických a ad-
ministrativních problémů. Základem čes-
koslovenských vojenských jednotek se 
staly nejprve dobrovolnické organizace 
českých vojáků z řad rakousko-uherské 
armády, k nimž se postupně přidali vra-
cející se příslušníci legií ve Francii a Itá-
lii. Teprve po řadě bojů o sporná území 
v česko-německém pohraničí, na Těšín-
sku a na Slovensku, po návratu legionářů 
z Ruska a po reorganizaci v roce 1922 do-
šlo k vytvoření pravidelné armády v po-
čtu 150 000 mužů a k modernizaci vý-
zbroje a výstroje. Byla založena Vojenská 
akademie v Hranicích a do velitelských 
funkcí, jež byly doposud obsazeny fran-
couzskými veliteli, nastoupili Čechoslo-
váci. K další reorganizaci a modernizaci 
armády došlo ve 30. letech v souvislosti 
se změnou bezpečnostní situace v Evro-
pě po nástupu A. Hitlera k moci. Slibný 
vývoj byl však zastaven okupací Česko-
slovenska. Ukázky výstroje a výzbroje čs. 
armády, důležité spojenecké smlouvy, 
příběhy vojáků a velitelů českosloven-
ských vojenských jednotek, to vše před-
staví výstava v Národním památníku II. 
světové války, a to jak ve správní budově, 
tak v hlavním objektu. 

DEN VÍTĚZSTVÍ
8. 5. 2018 v 10 hodin
Pietním aktem k 73. výročí ukončení bojů II. světové války v Evropě 
si jako každý rok připomeneme oběti tohoto největšího válečného 
konfliktu v pamětní síni památníku za účasti pozvaných hostů, ve-
teránů a veřejnosti. Ještě před zahájením piety odstartuje před pa-
mátníkem již 39. ročník Běhu osvobození Ostravy. V 15 hodin bude 
pro zájemce připravena komentovaná prohlídka expozice památní-
ku s následnou návštěvou vyhlídky. 
Po celý tento den je vstup do areálu zdarma. 
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SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
8. 6. 2018 od 18 do 23 hodin
V letošním roce oslavujeme 100 let od konce I. světové války. Proto 
budou oslavy také tématem programu Slezské muzejní noci v areá- 
lu památníku. Společně s kluby vojenské historie představíme ná-
vštěvníkům výstroj i výzbroj vojáků a vojenskou techniku používa-
nou v tomto období. Nebude chybět komentovaná prohlídka výstavy 
vztahující se z části k tomuto tématu. Vstup do areálu je zdarma.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
18. 5. 2018
Letošní den muzeí je věnován tématu Hyperpropojená muzea: Nové 
cesty, nové publikum. Jeho cílem je poukázat na vztah muzeí a no-
vých technologií a možnosti jejich využití k oslovení návštěvníků. Stá-
lá expozice památníku využívá moderní technologie zvláště pro při-
blížení autenticity válečných událostí. V 10 hodin proto proběhne 
speciální komentovaná prohlídka expozice, která návštěvníkům před-
staví používání takovéto techniky v památníku.
Po celý den je vstup do areálu zdarma. 

Edukační programy  Vstupné na edukační programy činí 10 Kč, návštěva výstav a expozic 30 Kč pro žáky a studenty, pedagogický dozor má vstup volný.

VELKÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

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. 
80–90 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 programů MŠMT.
60 minut

   

HOLOCAUST A TRANSPORTY 
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
. 

VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
V jednom ze dvou klínů památníku mohou ná-
vštěvníci vystoupat po 104 schodech vzhůru a při 
příznivém počasí se rozhlédnout do okolí. Při dob-
ré viditelnosti dohlédnou až na vrcholek Pradědu, 
Lysé hory či na území Polska.
Také letos navážeme na oblíbenou atrakci a každý 
víkend v 13 a 15.30 hodin umožníme návštěvní-
kům tento nevšední zážitek. Vstupné: 10 Kč pro 
návštěvníky starší 6 let.

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH
. 

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

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU 
ČECHY A MORAVA

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.

Zajímavosti:

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
EXPOZICE PAMÁTNÍKU
Na přání mnoha návštěvníků obnovíme letos kaž- 
dý víkendový den ve 14 hodin komentovanou 
prohlídku expozice památníku. S průvodcem tak 
můžete projít celou expozici památníku, prohléd-
nout si symbolický hřbitov s více než 13 000 destič-
kami se jmény padlých a na závěr vyjít na vyhlídku 
a rozhlédnout se po bojištích ostravské operace. 
Minimální počet účastníků: 5 osob.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
3. 6. 2018 od 9 do 12 hod. a od 13 do 18 hod., 
vstup pro děti do 15 let zdarma.
Speciálně připravený program pro dětské návštěvní-
ky, kde si v rámci výstavy Radůj se, duše má, a buď 
veselá aneb kramářské tisky z PPB vytvoříme dětskou 
modlitební knížečku, biblické postavičky z netradič-
ních materiálů a budeme malovat na oblázky a na 
malířské plátno.

Bližší informace na webu SZM nebo na níže uvedeném kontaktu. Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu na všechny typy edukačních programů, 
programu pro seniory a víkendových programů u pedagožky volného času Bc.et Bc. Evy Schwanové, tel. 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

DEN DĚTÍ
2. 6. 2018 od 13 do 17 hodin
Den plný zábavy, her a soutěží pro děti a jejich rodiče v celém areálu 
památníku. Děti do 15 let mají vstup do areálu zdarma.

otevírací doba:  
út–ne 9–17 hod.

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

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE  
V ARBORETU NOVÝ DVŮR
1. 5. 2017 – 2. 9. 2018

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

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
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otevírací doba:  
po–ne 8–18 hod.
vstupné:  
expozice a výstavy 40/20 Kč, rodinné 90 Kč

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
24. 5. 2017 – 2. 9. 2018

Prostřednictvím výstavy se seznámíte nejen s bio-
logickým vývojem mláďat, ale také vám poradíme, 
jak se správně chovat k mladým jedincům naleze-
ným 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.

VÍKEND 
OTEVŘENÝCH ZAHRAD
9. – 10. 6. 2018

Udělejte si na chvilku čas a zastavte se v našem 
botanickém parku plném nádherných rostlin. 
Po oba dny se vždy v 11 a ve 14 hodin uskuteč-
ní komentovaná prohlídka parku s dendrolo-
gem Miroslavem Frankem. Vstup do arboreta 
je během tohoto víkendu zdarma.

Akce

RODODENDRONY
1. 5. – 31. 5. 2018

BRANNÁ MOC REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 
(1918–1938) – NOVÁ NADĚJE

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, stu-
denty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřej-
nosti, lze upravit i pro mladší věkové kategorie. 
60 minut

DRUHÁ REPUBLIKA – 167 DNŮ

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, stu-
denty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnos-
ti..60 minut

Bližší informace na webu SZM nebo na níže 
uvedeném kontaktu.
Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Jan Slanina, tel.: 553 775 091,  
e-mail: slaninajan@szm.cz.

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Pro žáky 5.–9. ročníků ZŠ. 
60 minut

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Pro žáky 5.– 9. ročníků ZŠ.
60 minut

OBRAZ MATKY V LITERÁRNÍM DÍLE

Pro vyšší ročníky ZŠ.
60 minut

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

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

Arboretum Nový Dvůr je známé svou sbírkou 
rododendronů. Nenechte si ujít podívanou 
na nádherně zbarvené květy, které budou 
působit jako balzám na duši v této uspěcha-
né době. Rod Rhododendron, česky pěnišník, 
zahrnuje zhruba 1000 druhů pocházejících 
z oblastí od tropických deštných pralesů až 
po subpolární vegetaci tundry, vesměs se-
verní polokoule. Pěnišníky patří do jednoho 
druhu, v zahradnické praxi se však rozdělují 
na dvě základní skupiny – stálezelené druhy 
(rododendrony) a opadavé (azalky).

KOUZLO ŽIVÝCH MOTÝLŮ
1. 6. – 1. 7. 2018

Dvanáctý ročník výstavy tropických motýlů se letos opět usku-
teční v prostorách pěstebních skleníků Arboreta Nový Dvůr. 
Zažijte exotickou atmosféru dalekých krajů a obdivujte krásu 
těchto živých drahokamů. Během výstavy budou nad vašimi 
hlavami kroužit krásní tropičtí motýli, kteří v přítomnosti baná-
novníků, fíkusů, bambusů a dalších tropických a subtropických 
rostlin vytvoří neopakovatelné prostředí. K vidění budou mimo 
jiné nádherná morfa, která vás oslní svými blankytně modrými 
křídly. Vaší pozornosti by však neměli ujít ani perleťovci, dana-
jdy, atlasi, batolci nebo bělásci. A bude-li vám přát štěstí, můžete 
během prvních několika dní pozorovat, jak se z kukel líhnou 
motýli, a obdivovat jejich tvary a jedinečné mimikry, které jim 
v přírodě pomáhají přežít. Vstupné 20 a 15 Kč ke vstupnému 
do Arboreta Nový Dvůr.

BALKÓNOVÉ ROSTLINY
18. 6. – 31. 8. 2018

Sedmý ročník této již tradiční výstavy se v arbo-
retu uskuteční v průběhu celého léta. Výstava vás 
seznámí s použitím známých i nových druhů bal-
kónových květin, k vidění bude téměř stovka odrůd 
v různých kombinacích a způsobech použití. Věří-
me, že zde najdete bohatou inspiraci pro vyzdobe-
ní vlastního okna či balkónu.

Vstupné na edukační programy: žáci a studenti 
10,- Kč, pedagogický doprovod zdarma. Vstupné 
na workshop: 10,- Kč žáci, pedagogický doprovod 
zdarma.Vstupné na víkendový program: 20,- Kč na 
účastníka programu.

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Pro studenty SŠ.
60 minut

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY 
„ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE“
Literární vycházky se uskuteční pouze 
za příhodného počasí. 

Pro žáky vyššího stupně ZŠ a studenty SŠ.
90–120 minut


