červenec – srpen 2018

Slezské zemské muzeum
Výstavy

Historická
výstavní
budova

adresa:
Komenského 10, Opava
tel.: 553 714 809, 604 393 778
e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba:
út–ne: 9–17 hod.

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

MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918–1988

OPAVSKÝ „SRPEN 1968“ VE FOTOGRAFIÍCH

21. 3. – 4. 11. 2018

1. 7. – 15. 9. 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
módních 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 úspěšné akci si tak můžete prohlédnout mj. zahraniční 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.

SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918–1938

V 60. letech 20. století dochází v Československu k postupnému politickému uvolňování, které vrcholí zejména od počátku roku 1968, kdy
po lednovém plenárním zasedání ÚV KSČ je nastartován tzv. obrodný
proces, označovaný též jako tzv. Pražské jaro. Snaha o reformu so‑
cialistického zřízení v Československu nicméně způsobila vážné obavy ze strany Sovětského svazu, které vyvrcholily 21. srpna 1968 vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Proti faktické okupaci země se ihned zvedla vlna nevole a masové spontánní protesty,
které trvaly zhruba týden, než došlo k „normalizaci“ situace a posléze
i celé společnosti. O tom, jak se srpnové události promítly do opavské
každodennosti se můžete přesvědčit na výstavě, kde jsou vystaveny
reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin.

21. 3. – 4. 11. 2018

Výstava přibližuje hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými
válkami. Představuje nelehký zápas o podobu 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 Slezska a Ostravska. Pozornost je věnována také
předním postavám politického a kulturního života regionu, ať už jde o ekonoma 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.

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

Výstava je věnovaná významnému muzejníkovi a jednomu z ředitelů 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.

Akce

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY

VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA

29. 8. 2018 od 18 do 22 hodin

Pojďte s námi nahlédnout do života netopýrů, zajímavých tvorů, se kterými je spojena celá řada mýtů, pověr a pověstí. Letošní již 22. ročník Mezinárodní noci pro
netopýry představí opět návštěvníkům mnoho zajímavostí o životě a chování netopýrů, připraveno bude na ukázku i vybavení pro odchyt a výzkum těchto létajících
savců. Nebude chybět ani program pro děti s netopýří tematikou. Vstup zdarma.

4. 7. a 1. 8. 2018

Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy. Chceme vám ukázat, jak
pestrá a rozmanitá je krajina Slezska. Díky vycházkám se dozvíte tajemství ze života zvířat nebo rostlin, která jsou kolem nás, a podle čeho je vlastně můžeme
v průběhu roku rozeznat. Vycházky probíhají každou první středu v měsíci v 9, 11,
13 a 14.30 hodin, vždy jen za příznivého počasí. Pro širokou veřejnost, žáky 1. a 2.
stupně ZŠ. Časová náročnost 90 – 120 minut. Nutná předchozí rezervace na tel.:
778 527 823, e-mail: plucnarova@szm.cz.

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY
31. 8. 2018 v 8.00, 9.30 a 11.00 hodin

Muzejní edukátorky vám představí aktuální edukační programy, které můžete ve
Slezském zemském muzeu po celý rok navštěvovat. Edukační programy jsou zaměřeny jak na historii, tak na přírodu Slezska. Na semináři se dozvíte, jak to v našem muzeu chodí, co všechno vám můžeme nabídnout, a prakticky si vyzkoušíte
některý z nabízených edukačních programů. Seminář bude probíhat pro předem
objednané pedagogy a edukační pracovníky. Případné zájemce o účast žádáme
o včasnou rezervaci včetně zvolení času, ve kterém chcete seminář absolvovat.
Účast potvrďte nejpozději do 20. srpna 2018 na emailovou adresu: plucnarova@szm.cz
nebo neumanova@szm.cz. Účast na semináři je zdarma.

Edukační programy

MUZEJNÍ KROUŽKY
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 na tel.: 778 527 823, e-mail:
plucnarova@szm.cz.

Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

Doprovodné edukační programy
k části Příroda Slezska

Doprovodné edukační programy
k části Encyklopedie Slezska

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Víte, že medvědi jsou známí zimní spáči, samotáři,
a dokonce i vegetariáni? Přijďte zažít dobrodružství
s naší největší muzejní šelmou. Díky programu prozkoumáme medvědí život, pokusíme se společně
medvědům porozumět a nakonec třeba zjistíme, že
v jejich přítomnosti nemusí mít nikdo strach. Program
je zaměřen na jednoduché hrátky, děti si vyzkouší
spolupráci ve skupině a doprovázet je bude náš muzejní medvěd. Program je upraven pro několik věkových skupin. Max. počet osob 20-25.

B-F-L-M-P-S-V-Z – vyjmenovaná slova
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.
Program je určen pro žáky 3. až 5. ročníků ZŠ. Max. počet osob 20-25.

Děti předškolního věku; žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob
VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ
Pronikněte spolu s námi do světa včel. Děti zjistí, co
včely dělají během každého roku. Poznáme různá
včelí řemesla, a vyzkoušíme si, co znamená být pilný
jako včelka. Seznámíme se s včelími produkty, některé
z nich ochutnáme a možná s vámi nakonec i nějaká
včelka odletí domů. Program je upraven pro několik
věkových skupin. Max. počet osob 20-25.
Děti předškolního věku; žáci 1.–4. ročníků ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob
PTAČÍ LUMPÁRNY
Provedeme vás tajuplným světem ptáků. Zjistíte, co je
může potkat za milá i nemilá překvapení. Společně se
seznámíme s ptáky ze Slezska a žáci se dozvědí, jak
se jednotlivé druhy mezi sebou liší a co je ohrožuje.
Nakonec procvičíme smyslové vnímání při poznávání
jednotlivých druhů semen. Program je upraven pro
několik věkových skupin. Max. počet osob 20-25.
Děti předškolního věku a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob
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. Max. počet osob 20-25.
Děti předškolního věku; žáci 1. a 2. ročníku ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob
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. Max. počet osob 20-25.
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
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. Max. počet osob 20-25.
Děti předškolního věku; žáci 1.–4. ročníku ZŠ.
40–60 minut, max. 20–25 osob
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Denisa Plucnarová, tel.: 778 527 823,
e-mail: plucnarova@szm.cz.

Žáci 3.–5. ročníků ZŠ.
60 minut, max. 20–25 osob
Nutná předchozí rezervace: Mgr. Denisa Plucnarová,
tel.: 778 527 823,e-mail: plucnarova@szm.cz.
KOLOVRÁTEK ZLATÝ, UPŘEDE NÁM ŠATY
Účastníci programu se seznámí s historií textilní výroby, se zaměřením na Slezsko. Vysvětlíme si jednotlivé fáze výroby látek, začínající získáváním textilního
vlákna z různých druhů surovin, následnou výrobou
tkanin, až po konečné zušlechťovací práce.
Dozvíte se, co to byly přástky, vyzkoušíte si svou zručnost na vřetánku a vyrobíte si něco na památku.
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.
40–60 minut
JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY
ANEB HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE
Přijďte zjistit, jak probíhala zdravotní péče od středověku po současnost, kdo se staral o nemocné a kým
byli léčeni. V rámci programu se také dozvíte, kde byly
umístěny opavské špitály a kdo stál u zrodu první veřejné nemocnice v Opavě. Závěrem si zopakujeme
pravidla první pomoci a zahrajeme si hru na dané
téma.
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.
45–60 minut
NA VLNÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
Během programu si poslechnete příběh ze života první republiky. Společně nahlédneme do hospodářských,
sociálních, politických i kulturních poměrů slezských
měst. Řekneme si zajímavosti z každodenního života
běžných občanů, dětí, politiků i vojáků. Na závěr si zábavnou formou ověříme naše znalosti.
Žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a zájemci z řad
široké veřejnosti.
45–50 minut
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Alena Biskupová, tel.: 778 488 260,
e-mail: biskupova@szm.cz.

Doprovodné edukační programy
pro návštěvníky se specifickými
potřebami
LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI
Hravými technikami přiblížíme dětem a žákům historii lékařské péče ve slezských lazaretech. Na vlastní
kůži si zakusí základní techniky první pomoci. Povíme
si spolu rovněž o dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví v každodenním životě a o předcházení úrazům,
a to nejen při dětských hrách.
Program splňuje témata RVP Praktické školy.
Max. počet osob je 10–15.
Pro osoby s lehkou mentální retardací,
žáky ZŠ Praktické, děti předškolního věku,
a tělesně postižené osoby
45–60 minut, max. 10–15 osob

JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?
Chcete se dozvědět, jak se staví dům? V rámci programu děti a žáci zjistí, jaké profese je zapotřebí k výstavbě domu, kdo je to truhlář, zedník, zeměměřič
atd. a s čím pracují, jaké nástroje a nářadí potřebují
ke své práci. Zhlédnou opavskou Hlásku a budou mít
možnost postavit si i vlastní dům, nakreslit si k němu
stavební plány.
Program splňuje témata RVP Praktické školy.
Max. počet osob je 10–15.
Program je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, osoby
s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ Praktické,
děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti.
40–45 minut, max. 10–15 osob
LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA
Hrou a ochutnávkami zvířecí 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.
Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ
Praktické, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti.
40–60 minut, max. 10–15 osob
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 způsob komunikace ve stádu. Děti ochutnají sloní stravu a vyzkouší
si sloní dupot.
Program splňuje témata RVP Praktické školy.
Max. počet osob je 10–15.
Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ
Praktické, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti.
40–45 minut, max. 10–15 osob
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261,
e-mail: neumanova@szm.cz.
MUZEJNÍ BADATELÉ ANEB POZNÁVÁME
NAŠI PLANETU
Týdenní letní edukační aktivity pro děti od 6 do 10 let.
13. – 17. 8. 2018
Program určený pro děti, na kterém hravou formou
prozkoumají taje a divy naší planety. Aktivity budou
probíhat po celý týden každý všední den od 8.00 do
16.00 hodin v Historické výstavní budově, na odborných odděleních muzea a v Arboretu Nový Dvůr.
Naplánovány jsou také návštěvy ZOO a planetária
v Ostravě a Záchranné stanice v Bartošovicích. Přihlášky na srpnový termín se přijímají do 29. 7. 2018.
Upozorňujeme, že kapacita je omezena. Cena je
1.400,- Kč a platbu lze provést pouze v hotovosti
na pokladně Historické výstavní budovy.
Pro více informací včetně aktuálního
počtu volných míst kontaktujte
Mgr. Lucii Neumanovou, tel.: 778 488 261,
e-mail: neumanova@szm.cz.

Přednáškový cyklus
ZA PTÁKY GRUZIE A ARMÉNIE
28. 8. 2018 v 17.15 hodin
Letos na jaře se náš muzejní preparátor Michal Jakubec společně s přáteli-ornitology vydal pozorovat
ptačí faunu méně známých zemí. V rámci této přednášky se podělí o nevšední zážitky z velehor Kavkazu – především z okolí hory Kazbeg, která je právem
považována za jednu z nejkrásnějších pětitisícovek
a která je zároveň vyhaslou sopkou. Mimo to se podíváme také do vyprahlých nížin na jihu Arménie, a to
nejen do rozlehlé oblasti rybníků poblíž hranic s Tureckem – s výhledem na bájnou horu Ararat, ale i do
okolí Jerevanu a do horských lokalit poblíž vrcholu
čtyřtisícového Mt. Aragatu.

Národní památník
II. světové války

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

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 1918–1938 (1945)
Výstavy

13. 4. – 30. 11. 2018

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

V roce 2018 si připomínáme nejen sto let od vzniku Československé republiky, ale také od
počátků formování nové československé armády, které byly provázeny řadou legislativních,
technických a administrativních problémů. Základem československých vojenských jednotek
se staly nejprve dobrovolnické organizace českých vojáků z řad rakousko-uherské armády,
k nimž se postupně přidali vracející se příslušníci legií ve Francii a Itálii. Teprve po řadě bojů
o sporná území v česko-německém pohraničí, na Těšínsku a na Slovensku, po návratu legionářů z Ruska a po reorganizaci v roce 1922 došlo k vytvoření pravidelné armády v počtu 150 000
mužů a k modernizaci výzbroje a výstroje. Byla založena Vojenská akademie v Hranicích a do
velitelských funkcí, jež byly doposud obsazeny francouzskými veliteli, nastoupili Čechoslováci.
K další reorganizaci a modernizaci armády došlo ve 30. letech v souvislosti se změnou bezpečnostní situace v Evropě po nástupu A. Hitlera k moci. Slibný vývoj byl však zastaven okupací
Československa. Ukázky výstroje a výzbroje čs. armády, důležité spojenecké smlouvy, příběhy
vojáků a velitelů československých vojenských jednotek, to vše představí výstava v Národním
památníku II. světové války, a to jak ve správní budově, tak v hlavním objektu.

Edukační programy

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

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 je určen pro všechny věkové kategorie.
45–60 minut
VELKÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ
Program vztahující se k výstavě ve správní budově
památníku objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí
1. světové války, 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 v rámci programu prohlédnou
výstavu a dokumenty vztahující se k 1. světové válce
a vyplní pracovní list.
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

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

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.

Vstupné na edukační programy činí 10,- Kč, návštěva
výstav a expozic 30,- Kč pro žáky a studenty, pedagogický dozor má vstup volný. Nabízíme také možnost
výstupu na vyhlídku za 10,- Kč na osobu starší 6 let.
ZAPOMENUTÝ DENÍK
Třídenní letní edukační aktivity pro děti od 6 do 15 let.
8.–10. 8. a 29.–31. 8. 2018
Chcete zjistit, jaká tajemství skrývá starý zapomenutý
deník z období II. světové války? Přihlaste se na naše
třídenní zážitkové putování historií okupace a II. světové války.
V ceně 700 Kč za turnus je zahrnut bohatý program,
celodenní strava včetně pitného režimu.

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
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.

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

Zajímavosti:
VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
V jednom ze dvou klínů památníku mohou návštěvníci vystoupat po 104 schodech vzhůru a při
příznivém počasí se rozhlédnout po okolí. Při dobré viditelnosti dohlédnou až na vrcholek Pradědu,
Lysé hory či na území Polska.
Na oblíbenou atrakci můžete vystoupat každý
všední den v 15 hodin a každý víkend či ve svátek
v 14, 15 a 16 hodin.
Vstupné: 10 Kč pro návštěvníky starší 6 let.

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

Památník
Petra Bezruče

Výstava

otevírací doba:
út–ne 9–17 hod.

adresa:
Ostrožná 35, Opava
tel.: 553 625 024
e-mail: ppb@szm.cz
so, ne, svátky zavřeno

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

ELEGIE MODERNY: KNIŽNÍ
KULTURA LET 1958–1968

RADŮJ SE DUŠE A BUĎ VESELÁ
ANEB KRAMÁŘSKÉ TISKY Z PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE
11. 5. – 5. 8. 2018

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 tématem 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 prostřednictvím
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.

Edukační programy

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

22. 08. 2018 – 07. 01. 2019,
vernisáž 21. 8. v 17.00 hodin
V roce 1958 přineslo EXPO v Bruselu mezinárodní
úspěch československé verzi moderny – a v roce 1967
se otevřel radikálně proměněný Památník Petra Bezruče,
který tuto poetiku mezinárodní moderny bezezbytku
naplňuje a její vitalitu připomíná i dnes, po jedenapadesáti letech. Mimořádně příznivé období let 1958–1968
se muselo promítnout i do knižní kultury – a Památník
Petra Bezruče jako literárněvědné pracoviště nadregionálního významu je ideálním prostorem pro připomenutí její pestrosti, zajímavosti, nápaditosti. Okupace
Československa 21. srpna 1968 toto mimořádně plodné
desetiletí tragicky uzavřela: řada uměleckých osobností
se nemohla doma veřejně prezentovat, mnozí představitelé české výtvarné a literární kultury odešli do emigrace. Tvůrčí a organizační vzepětí se tragicky uzavřelo.

Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma
RADŮJ SE, DUŠE MÁ, A BUĎ VESELÁ
ANEB KRAMÁŘSKÉ TISKY
Z PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE
Lektorovaný výklad k výstavě, který seznámí jednotlivé návštěvníky i hromadné skupiny s kramářskými
tisky slezské oblasti, ukázkami lidové tvorby, náboženskými tisky a knížkami lidového čtení.

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY
„ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE“
Literární vycházka po stopách Petra Bezruče v Opavě.
Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu básníka začíná v Památníku Petra Bezruče. Poté následuje společná
vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy
v parku, náměstí a hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí – nutná předchozí
rezervace! Vycházky se uskuteční pouze do 20. 7 a jsou
určeny pro zájemce z řad nejširší veřejnosti, doporučená
nejmladší věková kategorie je od 10 let. 90–120 minut

BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
Biblioterapie se během prázdnin nekonají – budeme
se na vás těšit zase od září.
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE
Komentované prohlídky expozice pro jednotlivce
i hromadné skupiny návštěvníků. Zájemci si mohou
vyplnit pracovní list k expozici, poslechnout si nahrávku rozhovoru básníka se Zdenkou Tomáškovou
a přečíst si ze Slezských písní libovolnou báseň.

PRÁZDNINOVÉ SNĚNÍ NÁS
A NAŠICH KNIŽNÍCH HRDINŮ
10. 7., 17. 7. A 28. 8. 2018 OD 10 DO 12 HODIN
Workshop pro rodiny s dětmi, prarodiče s vnoučátky
a příměstské tábory. Tematicky zaměřená čtenářská
dílna s doprovodnými čtenářskými a jazykovými aktivitami.

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 muzejní
edukátorky Bc.et Bc. Evy Schwanové, tel. 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

Přednáškový cyklus
POSLECHNĚTE VĚCI NESLÝCHANÉ
11. 7. 2018 v 17.30 hodin
Přednáška Mgr. Martiny Dragonové, Ph.D., a Mgr. Moniky Szturcové seznámí posluchače s kramářskými tisky jakožto populární četbou našich předků. Posluchači se dozvědí,
o čem kramářské písně informovaly, jak se šířily a proč se těšily oblibě až do 20. století. Po přednášce bude následovat komentovaná prohlídka výstavy Radůj se a buď veselá
aneb Kramářské tisky z Památníku Petra Bezruče.

adresa:
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173
e-mail: arboretum@szm.cz

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE
V ARBORETU NOVÝ DVŮR

otevírací doba:
po–ne 8–18 hod.
vstupné:
expozice a výstavy 40/20 Kč, rodinné 90 Kč

Akce

Výstavy

Arboretum
Nový Dvůr

1. 5. 2017 – 2. 9. 2018

Již se založením arboreta v roce 1958 je spojeno pěstování subtropických a tropických rostlin.
Na místě rozpadlé množárny, postavené za původního majitele Quida Riedla (1878–1946), vznikl malý
skleník s vlastní kotelnou. V té době ještě pěstované rostliny neměly charakter opravdových 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.

BALKÓNOVÉ ROSTLINY

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI

18. 6. – 31. 8. 2018

24. 5. 2017 – 2. 9. 2018

Sedmý 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.

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 rovněž, které instituce pomáhají s návratem zraněných živočichů zpět do přírody
a jak může každý z nás přispět k jejich ochraně.

INDIÁNSKÉ LÉTO
18. a 19. 8. 2018
V Arboretu Nový Dvůr se během předposledního srpnového víkendu dozvíte například to,
jak žili indiáni, v čem bydleli nebo jaké používali zbraně. Atmosféra Divokého západu bude
prostupovat všemi kouty botanického parku.
Těšit se můžete na ukázky indiánského teepe,
výrobu originálních indiánských ozdob, tábor
lovců kožešin, dobové zbraně, komentované
prohlídky parku, soutěže pro děti a mnoho dalšího. Po oba dny bude hrát hudební skupina
Kulhavá kobyla.
Celodenní program po oba dny: hod lasem
na cíl, střelba z luku, práce s křesadlem, výroba
drobných dárkových předmětů s indiánskou
tematikou, jízda na koních a ponících, barvení
sošek, bohaté občerstvení.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách muzea a Facebooku.
Vstupné na akci: základní 55 Kč, snížené 35 Kč,
rodinné 120 Kč. Děti v indiánském oblečení
mají vstup zdarma.

Mapa areálů

Knihovna Slezského zemského muzea
adresa:
Tyršova 1, Opava
tel.: 553 622 060
e-mail: knihovna@szm.cz

V době od 2. července do 31. srpna 2018 bude při‑
způsobena otevírací doba knihovny letnímu prázdninovému provozu. Zájemci z řad odborné veřejnosti
mohou využívat studovnu každou sudou středu,
tj. 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., v době od 8.00 do 15.30 hodin.

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

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:
červenec–srpen:
út–pá 9–17 hod.,
so, ne, svátky 11–17 hod.
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