
MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918–1988
21. 3. – 4. 11. 2018
Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bezpod-
mínečně odrážely na každodennosti jedince. A protože jedním ze spo-
lehlivých ukazatelů společenského dění je i způsob odívání, přiblíží vám 
výstava souvislosti mezi politickou atmosférou, hospodářskými poměry, 
kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představíme vám rovněž 
proměnlivost módních stylů v období trvání Československa, resp. v obdo-
bí 1918–1988 a mnoho dalšího. 

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.

vstupné:  
expozice 65/30 Kč, rodinné 125 Kč
výstavy 35/20 Kč, rodinné 70 Kč
expozice a výstavy 80/40 Kč,  
rodinné 160 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 podobu státních 
hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, rozvoj kultury a volnoča-
sových aktivit, stejně jako období hospodářské krize a destrukci první repub-
liky v závěru 30. let 20. století. 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.

Doprovodné edukační programy 
k části Příroda Slezska

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 ředitelů 
Slezského zemského muzea. Vydejte se s námi do míst, která Braun po-
znal jinak, než jak je známe dnes, a seznamte se s prostředím, které vní-
mal, poznával a dokumentoval.

Doprovodné edukační programy 
k části Encyklopedie Slezska

Přednáškový cyklus

ČESKÉ SLEZSKO A MNICHOV 1938
12. 9. 2018 v 17.15 hodin
Přednáška přiblíží politickou a bezpečnostní situaci 
v českém Slezsku během jara a léta 1938, které ved-
ly k vypuknutí henleinovského povstání. Pozornost 
bude věnována aktérům a průběhu ozbrojených stře-
tů v pohraničí v září posledního předválečného roku 
nebo specifickým poměrům na území odstoupených 
Německu a Polsku v prvních měsících po podpisu 
mnichovské dohody. Přednáší historik Ondřej Kolář. 
Vstup zdarma.

KRÁLOVSKÉ RODY A PARANORMÁLNÍ JEVY
5. 9. 2018 v 17.15 hodin
Okultismus, spiritistické seance a magie se staly na 
konci 19. století módou, která přitahovala šlechtu, 
měšťany i obyčejný lid. Touha spojit se se záhrobím 
a dozvědět se informace z tzv. druhého břehu však 
vedle seriózních vědců a médií plodila také podvod-
níky, podfukáře a šarlatány zneužívající důvěry svých 
klientů k vlastnímu obohacení. Jaká strašidla se po-
hybovala v královských zámcích nebo proč zámek 
Schőnau opanovali poltergeisti a jakého ženicha vy-
bralo médium rumunskému králi? Přednáší historik 
Kamil Rodan. Vstup zdarma.
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
8. 9. 2018
Těšit se můžete na komentované prohlídky Historické výstavní budovy v 9, 11 a 15 hodin, jedné z nejkrás-
nějších budov v Opavě. Děti mohou využít hravou prohlídku muzejních soch, a to nejen v Historické výstavní 
budově, ale také v zahradách Paláce Razumovských. Dětská prohlídka začíná v 10 hodin u Historické výstavní bu-
dovy a bude pokračovat směrem k zahradám po Nádražním okruhu v Opavě. V 15 a 17 hodin se také uskuteční 
oblíbené procházky muzejními zahradami Paláce Razumovských, Janottovy vily a Grauerovy vily na Nádražním 
okruhu v Opavě. Sraz účastníků bude před vstupem do Paláce Razumovských. Vstupné je zdarma po vyzvednutí 
časových vstupenek v Turistickém informačním centru Opava.

JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?

Program je určen 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.

Doprovodné edukační programy 
pro návštěvníky se specifickými 
potřebami

Pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ 
Praktické, děti předškolního věku a tělesně 
postižené osoby.
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
40–60 minut, max. 10–15 osob

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Žáci 2. stupně ZŠ a 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.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
od 1. 9. 2018
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry 
nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v Zoo Ostrava, ze které SZM 
získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v Zoo Ostrava chováni od 50. let 20. stole-
tí, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odcho-
vaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, 
např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
1. 10. 2018 v 9.30, 11.30 a 13.30 hodin
V rámci tohoto svátku jsme pro všechny seniory připravili speciální prohlídky, během kterých se s muzejní edukátor-
kou seznámíte s Historickou výstavní budovou, která patří mezi kulturní památky. Během hodinové prohlídky expo-
zice Encyklopedie Slezska se seznámíte s módními trendy 20. století a nahlédnete do historie zdravotní péče klasic-
ké i alternativní medicíny. Závěrem bude připraven zábavný test z oblasti psychologie, a to vnímání geometrických 
tvarů. Doporučujeme rezervaci na e-mailu: biskupova@szm.cz, tel.: 778 488 260. Max. 20 osob ve skupině. Vstupné  
10 Kč pro osoby starší 65 let, pro ostatní návštěvníky dle platného ceníku.

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

Děti předškolního věku; žáci 1.–4. ročníků ZŠ. 
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; žáci 1.–2. stupně 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. 
45–60 minut

NA VLNÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

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

B-F-L-M-P-S-V-Z – vyjmenovaná slova

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

Slezské zemské muzeum
září – říjen 2018

VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA
5. 9. a 3. 10. 2018 / v 9, 11, 13 a 14.30 hodin za příznivého počasí
Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy. Určeno pro širokou veřejnost, žáky 1. a 2. stupně ZŠ, délka 
90–120 minut. Nutná rezervace na tel.: 778 527 823, e-mail: plucnarova@szm.cz. Vstupné 20 Kč.

LOVCI MAMUTŮ VE SLEZSKU
3. 9. − 25. 11. 2018
Návštěvníci zhlédnou unikátní soubor archeologických památek ze sbírek SZM 
z doby 400 tisíc až 10 tisíc př. n. l., tzn. od středního paleolitu po mezolit. Zájemcům 
o historii představíme archeologické nálezy ze sídliště lovců mamutů v Opavě − na 
Kylešovském kopci, v tzv. Lundwallově cihelně, a to včetně unikátních meteoritů 
objevených na této paleolitické stanici. Dále zde budou k vidění nálezy ze sídliště 
v Ostravě-Petřkovicích osídleného v období gravettienu. Výstava těchto předmětů 
evropského významu bude doplněna o archeologické nálezy z dalších slezských 
lokalit ze sbírek SZM, včetně dokladů soudobé fauny.

VÝSTAVA OBRAZŮ ZDEŇKA BURIANA
18. 9. – 25. 10. 2018
Jako součást výstavy „Lovci mamutů ve Slezsku“ bude návštěvníkům představena 
prezentace originálních děl Zdeňka Buriana s paleolitickou tematikou, která autor 
vytvořil na objednávku Slezského zemského muzea pro svou první poválečnou 
expozici.

LEGIONÁŘSKÉ MUZEUM 
1928 – 1938 – 2018
26. 10. 2018 – 7. 3. 2019
Výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připomíná 
existenci Legionářského muzea v Opavě, které, jako obdobné památníky mezivá-
lečného období v různých místech Československé republiky, soustředilo památ-
ky na domácí a zahraniční odboj. Jeho existence byla sice krátká, ale rovněž si za-
sluhuje připomenutí také proto, že s jeho činností byla spojena řada významných 
osobností meziválečné české kultury Slezska a Ostravska.

PŘEDSTAVENÍ KNIHY SLEZSKO 
A OSTRAVSKO V MASARYKOVĚ 
REPUBLICE
26. 10. 2018 v 17 hodin
Publikace vydaná u příležitosti stého výročí 
vzniku republiky přibližuje život obyvatel Slez-
ska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. 
V pěti kapitolách se čtenáři seznámí s vývojem 
hraničních sporů na tehdejším trojmezí ČSR, 
Polska a Německa, s národnostními a nábožen-
skými poměry, sociální situací a kulturním živo-
tem v regionu. Křest knihy je spojen se zaháje-
ním výstavy Legionářské muzeum 1928 – 1938 
– 2018. Vstup zdarma.

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
20. 10. 2018 od 13 do 17 hodin
V tento den proběhne již druhý ročník dopro-
vodné akce k Mezinárodnímu dni archeologie. 
Pro návštěvníky bude připraven zábavný pro-
gram pro celou rodinu, včetně aktivit pro děti 
i dospělé. K vidění bude ukázka výroby štípané 
industrie, pravěkých řemesel a mnoho dalšího. 
Vstup zdarma.

OPAVSKÝ „SRPEN 1968“ VE FOTOGRAFIÍCH
1. 7. – 16. 9. 2018
V 60. letech 20. století dochází v Československu k postupnému poli-
tickému 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. O tom, jak se srpnové 
události promítly do opavské každodennosti, se můžete přesvědčit na 
výstavě, kde jsou vystaveny reprodukce dobových fotografií, plakátů 
a tiskovin.

KONEC HABSBURSKÉ MONARCHIE  
OČIMA CÍSAŘE KARLA A JEHO MANŽELKY
3. 10. 2018 v 17.15 hodin
Události první světové války a konec habsburské 
monarchie se stal pro posledního rakouského císa-
ře Karla a jeho manželku, císařovnu Zitu, memen-
tem, ke kterému se vraceli až do konce svých živo-
tů. Zajímá vás, jaké byly poslední dny monarchie 
a jak se odvíjely osudy císařské rodiny nad troskami 
mnohasetleté říše? Přednáší historik Kamil Rodan. 
Vstup zdarma.

SLEZSKÝ PODZIM 1918
10. 10. 2018 v 17.15 hodin 
Přednáška pojedná o dění v dnešním českém Slezsku 
v posledních měsících první světové války a v době 
státního převratu. Pozornost se zaměří na každodenní 
život obyvatelstva v závěru války a na záměry české, 
německé a polské politické reprezentace. Seznámíme 
se s průběhem převratových dnů, s počátky územního 
sporu o Těšínsko a s pokusem o vytvoření německé 
provincie Sudetenland. Přednáší historik Ondřej Kolář. 
Vstup zdarma.

POZNEJTE S NÁMI MÓDNÍ TRENDY 
LET DÁVNO MINULÝCH

Žáci 2. stupně ZŠ a zájemci z řad široké veřejnosti.
60–90 minut, max. 15 osob

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

Podrobné informace o edukačních programech naleznete na webu SZM nebo na uvedených kontaktech.

Areál čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky

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

otevírací doba: 
září−říjen
pá 9–15.30 hod.,
so, ne, svátky 11–17 hod.

vstupné:
expozice 40/20 Kč,
rodinné 90 Kč
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e POCHOD PO LINII ČS. OPEVNĚNÍ MO-S 6 ODRA AŽ MO-S 19 ALEJ
22. 9. 2018 v 9 hodin, sraz na parkovišti konečné zastávky autobusu č. 52 Paseky v Antošovicích
Trasa 25. ročníku pochodu povede od pěchotního srubu MO-S 6 Odra po pevnostní linii až k pěchotnímu 
srubu MO-S 19 Alej. Ti, kdo se na pochod dlouhý 7,5 km vydají, si mohou cestou vyslechnout odborný vý-
klad, a užít si tak prohlídku pevností. Pochod se uskuteční za každého počasí.

Děti předškolního věku. 
45 minut

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Děti předškolního věku, žáci 1. stupně ZŠ.
50–60 minut

KRAJINA KOLEM NÁS



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

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

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, fotografie: Fotoarchiv SZM, grafika: Pavel Kubný, tisk: AMARO group s. r. o., 
uzávěrka 10. 8. 2018. Změna programu vyhrazena.
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ELEGIE MODERNY: KNIŽNÍ KULTURA LET 1958–1968
22. 8. 2018 – 7. 1. 2019
V roce 1958 přineslo EXPO v Bruselu mezinárodní úspěch československé verzi moderny. 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 připome-
nutí její pestrosti, zajímavosti, nápaditosti. Okupace Československa 21. 8. 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.

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA  
1918–1938 (1945)
13. 4. – 30. 11. 2018
V roce 2018 si připomínáme nejen sto let od vzniku Česko- 
slovenské republiky, ale také od počátků formování nové 
československé armády, které byly provázeny řadou le-
gislativních, technických a administrativních problémů. 
Základem československých vojenských jednotek se staly 
nejprve dobrovolnické organizace českých vojáků z řad ra-
kousko-uherské armády, k nimž se postupně přidali vrace-
jící 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 reorgani-
zaci v roce 1922 došlo k vytvoření pravidelné armády v po-
čtu 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 bez-
pečnostní situace v Evropě po nástupu A. Hitlera k moci. 
Slibný vývoj byl však zastaven okupací Československa. 
Výstava vám představí ukázky výstroje a výzbroje čs. armá-
dy, důležité spojenecké smlouvy, příběhy vojáků a velitelů 
československých vojenských jednotek a mnoho dalšího.  

ZAPOMENUTÝ DENÍK
22. 9. a 20. 10. 2018 od 9 do 16 hodin
Jaká tajemství skrývá starý zapomenutý deník z období II. světové války? Přihlaste se na naše 
zážitkové putování historií okupace a II. světové války. Akce je určena pro rodiče s dětmi od  
6 let. Nutná rezervace předem na tel.: 553 775 091 nebo 732 974 070. Cena 300 Kč na osobu 
(v ceně je celodenní program, stravování a pitný režim). Minimální počet účastníků je 10.
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DEN SENIORŮ
4. 10. 2018 od 9 do 17 hodin
Již počtvrté společně oslavíme Mezinárodní den seniorů. Pro všechny zájemce bude připra-
ven bohatý program, který nejen poučí, ale také vyzkouší postřeh a paměť seniorů. Vstupné 
je 20 Kč pro seniory starší 65 let, ostatní dle platného ceníku. 

Edukační programy  Vstupné na edukační programy činí 20 Kč, návštěva výstav a expozic 40 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

Žáci vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny 
zájemců z řad široké veřejnosti. 
Program je vytvořen dle požadavků Rámcových 
vzdělávacích programů MŠMT.
60 minut

   

HOLOCAUST A TRANSPORTY 
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
. 

VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
každý víkendový den ve 14 a 16 hodin
Velmi oblíbené výstupy na vyhlídku pokračují také 
v podzimních měsících, kdy při příznivém počasí 
mohou návštěvníci vystoupat po 104 schodech na 
vyhlídku památníku. Ta se nachází na větším klínu 
památníku a lze z ní dohlédnout až na Lysou horu 
nebo na Praděd. Vstupné 20 Kč pro návštěvníky 
starší 6 let.

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH
. 

Pro všechny věkové kategorie.
45–60 minut

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU 
ČECHY A MORAVA

Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny 
zájemců z řad široké veřejnosti.  Program je vy-
tvořen 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
každou neděli v 15 hodin
Stálá expozice památníku nese název Doba zma-
ru a naděje. Součástí této expozice jsou dále Oběti 
a vrazi a Sousoší lidických dětí. Chcete-li si poslech-
nout výklad lektora k celé této expozici, zúčastněte 
se našich komentovaných prohlídek. Vstupné dle 
platného ceníku. 

DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
28. 10. 2018
Dne 28. října roku 1918 byl na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášen samostatný 
stát Čechů a Slováků a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny. 
Prvním prezidentem se stal T. G. Masaryk, zakladatel legií v období Velké války. Výstava 
ve správní budově památníku se z části věnuje také legionářům, a právě proto se v ten-
to den v 15 hodin uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Československá armáda 
1918−1938 (1945). Po celý den se budou moci návštěvníci zúčastnit výtvarné soutěže na 
téma „Náš první československý prezident“, kdy si mohou namalovat dle svých představ  
T. G. Masaryka. Nejlepší obrázek bude odměněn. Vstup do celého 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 – 31. 12. 2018

Již se založením arboreta v roce 1958 je spojeno pěs-
tování 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 opravdo-
vých sbírek, ale kaktusy, palmy, orchideje a řada druhů 
pokojových rostlin již tenkrát poutaly velký zájem. Pro 
lepší podmínky odborné práce, sbírkové činnosti a pre-
zentačních 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 výstav-
ním pavilonu arboreta.

Arboretum  
Nový Dvůr

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

V
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otevírací doba:  
září: po–ne 8–18 hod.
říjen: po−ne 8−16 hod.
vstupné:  
expozice a výstavy 40/20 Kč, rodinné 90 Kč

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
24. 5. 2017 – 31. 12. 2018

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.

VYŘEŽ/Š SI SVOU DÝNI
6. − 7. 10. 2018 od 14 do 18 hodin

Podzim je v Arboretu Nový Dvůr již tradičně věnován dýním. Ani letos tomu nebude jinak, a tak se návštěv-
níci z řad široké veřejnosti mohou těšit na oblíbenou akci s názvem Vyřež/š si svou dýni. Během víkendu 
můžete zapojit svou fantazii a vyrobit si netradiční a originální výzdobu na vaši zahradu. Mlsné jazýčky jistě 
potěší ochutnávka sladkých a slaných dýňových specialit. Nebude chybět ani lampionový průvod, občerst-
vení a spousta zábavy! Vstupné 35/55/120 Kč. Prodej vstupenek bude ukončen v 17.30 hodin. 

Akce

MÁSLA NENÍ, OMASTKU NENÍ..

Návštěvníci od 6 let. 
60 minut

LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM 

Žáci 1. stupně ZŠ.
60 minut

Nutná předchozí rezervace: 
Lucie Vlková, tel.: 553 775 091,
e-mail: vlkova@szm.cz.

vstupné 
výstavy 30/20 Kč, rodinné 50 Kč
expozice a výstavy 80/40 Kč, 
rodinné 160 Kč

JANA BEŇOVÁ A MICHAL HVORECKÝ 
– AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA
4. 9. 2018 od 18 hodin
Zveme vás na autorský večer věnovaný součas-
né slovenské literární tvorbě. Těšit se můžete na 
vystoupení oceňovaných slovenských autorů 
Jany Beňové a Michala Hvoreckého a na úryvky 
z jejich děl. Večerem bude provázet doc. Miro-
slav Zelinský, znalec a překladatel slovenské li-
teratury. Literární čtení se koná v rámci festivalu 
Bezručova Opava. Vstup zdarma.

VZPOMÍNKA NA PETRA BEZRUČE 
14. 9. 2018 v 15 hodin / Městský hřbitov v Opavě
U příležitosti 151. výročí narození Petra Bezruče 
se bude již tradičně konat vzpomínkový akt jako 
připomenutí této jedné z nejosobitějších postav 
české literatury. U hrobu Petra Bezruče na Měst-
ském hřbitově promluví prof. Jan Malura, vedoucí 
katedry české literatury a literární vědy Ostravské 
univerzity. Pietní akt se koná v rámci festivalu  
Bezručova Opava. Vstup zdarma.

SLAVNOSTNÍ KŘEST SBORNÍKU Z KONFERENCE 
PETR BEZRUČ – BARD PRVÝ, CO PROMLUVIL
14. 9. 2018 v 16.30 hodin
Zveme vás na slavnostní křest a představení sborníku 
z konference Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, kte-
ré proběhnou za účasti předních znalců díla Petra Be-
zruče a bezručovského fenoménu. Konference se ko-
nala 21. a 22. 8. 2017 u příležitosti básníkova 150. výročí 
narození a byla zde prezentována nejen literárněvědná 
témata, ale i příspěvky z jiných vědních oborů. Zvláštní 
pozornost byla věnována Bezručovu tvůrčímu vývoji, 
vydání Slezských písní či ohlasům Bezručova díla ve 
výtvarném umění a v hudbě. Slavnostní křest se koná 
v rámci festivalu Bezručova Opava. Vstup zdarma.

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

otevírací doba: 
út−ne 9–11 hod., 14–16 hod.

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

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PAMÁTNÍKU 
PETRA BEZRUČE
15. 9. 2018 v 10, 11 a 13 hodin 
Zveme vás na komentované prohlídky Památníku Pe-
tra Bezruče, kterým vás provedou Mgr. Lenka Rychtá-
řová a Mgr. Monika Szturcová. Akce se koná v den vý-
ročí narození Petra Bezruče a v rámci Dnů evropského 
dědictví. Vstup zdarma.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ STUŽKONOSKA MODRÁ  
A VEČER VÍTĚZŮ
19. 9. 2018 od 9 do 12 hodin − Obecní dům Opava 
/ od 18 hodin − Památník Petra Bezruče
Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče, 
Opavská kulturní organizace a Magistrát města Opa-
vy si vás dovolují pozvat na recitační soutěž pro žáky 
základních škol Stužkonoska modrá. Předsedkyní od-
borné poroty bude dr. Zdenka Pfefferová. Od 18 hodin 
se pak nejlepší recitátoři představí na slavnostním 
Večeru vítězů v Památníku Petra Bezruče, během 
něhož si převezmou svá soutěžní ocenění. Těšit se 
můžete na hudební vystoupení operní pěvkyně Olgy 
Procházkové v doprovodu Františka Šmída. Recitační 
soutěž a slavnostní večer se koná v rámci festivalu  
Bezručova Opava. Vstup zdarma.

PETR BEZRUČ, BÁSNÍK PRŮMYSLU? 
17. 10. 2018 v 17 hodin
Dovolujeme si vás pozvat na přednášku předního 
bezručovského badatele dr. Zdeňka Smolky z katedry 
české literatury a literární vědy Ostravské univerzity. 
Vstup zdarma.

Edukační programy    Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma.

BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ
každý čtvrtek od 16 do 17 hodin 
Vstupné 20 Kč.

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

   

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

WORKSHOP: ELEGIE MODERNY. KNIŽNÍ 
KULTURA LET 1958–1968
16. 9. / 23. 9. / 7. 10. / 14. 10. / 21. 10. 2018 od 14 do 16 hodin
Literární a tvořivá dílna pro rodiče s dětmi od 9 let. Budeme 
si číst a vyrobíme si svou vlastní knížku. Vstupné 20 Kč.

OZVĚNY SLEZSKÝCH PÍSNÍ

Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.
60–90 minut

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Žáci ZŠ a studenti SŠ.
60 minut

WORKSHOP: MŮJ STÁT – PUTOVÁNÍ 
S ČESKÝM LVEM ZA SEDMI STÁTNÍMI SYMBOLY
28. 9. a 28. 10. 2018 od 10−12 a 14−16 hodin
Literární a tvořivá dílna ke Dni české státnosti a ke Dni 
vzniku samostatného československého státu ur-
čena zejména pro rodiče s dětmi. Děti se seznámí 
s původem, významem i možnostmi využití českých 
státních symbolů, které si mohou vytvořit a výtvarně 
zpracovat. Vstupné 20 Kč.

Nutná předchozí rezervace: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Žáci 5.–9. ročníků ZŠ. 
60 minut

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Děti z MŠ, žáci 1.−3. ročníků ZŠ.
60 minut

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Studenti SŠ.
60 minut

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY 
„PO STOPÁCH PETRA BEZRUČE“
Literární vycházky se uskuteční pouze 
za příhodného počasí. 

Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.
90–120 minut

ELEGIE MODERNY − KNIŽNÍ KULTURA LET 1958–1968

Žáci ZŠ a studenti SŠ.
60 minut

WORKSHOP: PETR BEZRUČ – 
INSPIRACE VÝTVARNÍKŮ
1. 10. 2018 od 14 do 16 hodin
Speciálně připravený program zejména pro seniory 
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Náplní progra-
mu bude krátká přednáška a výtvarná dílna, kde si účast-
níci mohou vyzkoušet malbu na plátno, umístěné na 
malířském stojanu. Vstupné 20 Kč, senioři zdarma.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY SRUBU PETRA BEZRUČE
8. a 9. 9. 2018 od 9 do 17 hodin
Po oba dny budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek Srubu Petra 
Bezruče. Bude vzdán hold Petru Bezručovi jakožto zapálenému beskydskému turistovi a připo-
meneme zejména básníkův vztah k Lysé hoře, jež ho vábila od jinošských let až do pozdního 
stáří. Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví ve spolupráci s Klubem českých turistů 
u příležitosti jubilejního 60. ročníku Bezručova výplazu na Lysou horu. Vstup zdarma.

Akce

vstupné: 
20/10 Kč, rodinné 45 Kč

Podrobné informace o edukačních programech naleznete na webu SZM nebo na uvedených kontaktech.

Podrobné informace o edukačních programech naleznete na webu SZM nebo na uvedených kontaktech.
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