září – říjen 2017

Slezské zemské muzeum

Karel Štětkář, Petr Bezruč, nedatováno, Galerie výtvarného umění v Ostravě, autor fotografie BcA. Vladimír Šulc, GVUO.

Historická
výstavní
budova

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
Výstavy

16. 6. – 26. 11. 2017
Unikátní akvarely zoologa, výtvarníka a publicisty Ludvíka Kunce zobrazují téma zvířat a krajiny. Autor obrazů působil mnoho let v ZOO Ostrava
jako chovatel se specializací na kočkovité šelmy. V rámci terénních
výzkumů věnoval zvláštní pozornost sledování rysů, vlků a medvědů
v Karpatech a vynaložil nemalé úsilí k ochraně těchto šelem. Svůj pozorovací talent a výtvarné nadání vložil do nespočetného množství kreseb,
které nezapřou hluboký vztah malíře k přírodě.

VALENTIN DRŽKOVIC –
KRESBY Z PAŘÍŽSKÉ ZOO
1. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Valentin Držkovic ve 20. a 30. letech minulého století podnikl dvě studijní
cesty do Paříže. Během druhého pařížského pobytu velice často navštěvoval zoologickou zahradu Jardin des Plantes, kde intenzivně maloval.
Do zoo jej doprovázela manželka Anuška a společně si řadu zvířat velmi
oblíbili, dali jim jména, a dokonce některá mohli hladit. Valentin nejčastěji maloval tygry, lvy, slony či divoké koně, črtal si je do skicáku nebo maloval na plátno. V době II. světové války, kdy byli už s manželkou zpátky
doma v Pustkovci, převáděl motivy zvířat do grafických listů. Výstava
nabídne přehlídku Držkovicových děl z pařížské zoo. K vidění budou
nejen výsledné olejomalby a grafické listy z doby II. světové války, ale
i malířovy skicáky s jeho přípravnými kresbami zvířat.

Akce

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

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

PETR BEZRUČ –
BARD PRVÝ,
CO PROMLUVIL

PUTUJEME PO SLEZSKU
S EDMUNDEM
WILHELMEM BRAUNEM

13. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Vernisáž 12. 9. 2017 v 17 hodin

10. 10. 2017 – 4. 11. 2018

Petr Bezruč se na přelomu 19. a 20. století
stal mluvčím lidu a jeho sbírka nejzásadnějším dílem české angažované poezie.
Přesto se v myslích mnoha lidí ukotvil
jakýsi pokřivený obraz básníka úzce spjatého s komunistickým režimem. Po delší
době, kdy byla osoba básníka posunuta
na okraj zájmů, využíváme příležitosti 150. výročí narození slezského barda,
abychom se vrátili do 2. poloviny 19. století
a společně s Vladimírem Vaškem pátrali
po osudech Petra Bezruče. V rámci výstavy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
budete mít jedinečnou možnost zhlédnout také 81 originálů ilustrací, které výtvarně doprovázejí nové vydání sbírky Slezské písně. Součástí slavnostní vernisáže bude
křest tohoto nového vydání Slezských písní.
Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR, Akademie věd ČR a Nadace Landek.

Výstava je uspořádána k 60. výročí
úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna –
historika, památkáře, dlouholetého muzejníka a ředitele Slezského zemského
muzea v Opavě, redaktora odborných
časopisů, organizátora kulturního dění
a podporovatele soudobých regionálních umělců; člověka, pro něhož
se stalo české Slezsko na padesát let
(1895–1945) domovem. Vydejte se
s ním do míst, která poznal jinak, než
jak je známe dnes – šedesát let od jeho
smrti, která jej zastihla v Norimberku,
kam se po odchodu z Opavy v prvních
měsících roku pětačtyřicátého odebral,
aby navázal na léta mládí, spjatá s tímto
městem a okolním krajem. Dejte prostor
fantazii a vydejte se po Slezsku cestami,
jimiž chodil Edmund Wilhelm Braun.
Seznamte se s prostředím, které vnímal,
poznával a dokumentoval.

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE

9. 9. 2017 od 9 do 17 hodin

16. 10. – 19. 11. 2017

Slezské zemské muzeum se každoročně připojuje k této akci,
jejímž hlavním smyslem je připomenout kulturní památky v našem
okolí. V letošním roce jsme pro zájemce připravili například unikátní
možnost prohlídky aktuálně rekonstruovaného Müllerova domu
v Opavě, který sloužil mj. jako dům správce opavského zámku.
Prohlídky se uskuteční v 9 a 10 hodin, počet míst je omezen.
Nebude chybět ani procházka po Opavě, v průběhu které vám
představíme také některé muzejní budovy. Procházky začínají
vždy v 11, 13, 15 a 17 hodin u kostela sv. Vojtěcha. Pro děti ve
věku od 9 do 15 let bude připravena speciální dětská prohlídka
muzea, během níž děti prozkoumají tajemná zákoutí Historické
výstavní budovy. Zhruba hodinová prohlídka začíná v 9 a 14 hodin.

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie se v Historické výstavní budově uskuteční výstava
na téma „Archeologické poklady ve sbírkách Slezského zemského muzea“. Návštěvníci
budou moci poprvé zhlédnout například poklad 2221 stříbrných pražských grošů z Klokočova
nebo unikátní pravěké bronzové poklady z Opavy-Kateřinek, z Mankovic, Branky a Podolí-Bohučovic.
Dne 21. 10. 2017 se od 13 do 17 hodin bude konat v prostorách Historické výstavní budovy
a jejím blízkém okolí tematický den, během kterého budou návštěvníkům z řad široké veřejnosti
představeny způsoby pravěké výroby bronzových předmětů a další experimentální výrobní procesy. Připraveny budou také tematicky zaměřené aktivity a hry pro děti.
Platí klasické vstupné podle platného ceníku.

Vstupné na výše uvedené akce je zdarma, je však nutné vyzvednout si časové vstupenky, které jsou k dostání v Turistickém
informačním centru Opava. Do akce se zapojí také Památník
Petra Bezruče, který bude v tento den otevřený v době od 9-12
a 13-18 hodin. Vstup na komentované prohlídky v PPB je rovněž
zdarma.

U příležitosti konání Mezinárodního dne seniorů se v Historické výstavní budově uskuteční speciální
prohlídky určené seniorům. V 8.30, 10.30 a 12.30 hodin se můžete projít muzeem v doprovodu
muzejní pedagožky, která vás během 60 minut provede touto kulturní památkou a zapojí do výkladu
několik vašich smyslů najednou. Maximální počet osob v 1 skupině je 15. Doporučujeme rezervaci
na: neumanova@szm.cz, tel.: 778 488 261.
Vstupné 10 Kč pro osoby starší 65 let, pro ostatní návštěvníky dle platného ceníku vstupného.

Edukační programy

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
2. 10. 2017 od 8.30 do 12.30 hodin

Přednáškový cyklus

Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

Doprovodné edukační programy
k části Příroda Slezska
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.
Děti předškolního věku; žáci 1.–5. ročníků ZŠ;
zájemci z řad široké veřejnosti.
60 minut

SYMBOLIKA BRITSKÝCH
KORUNOVAČNÍCH OBŘADŮ

SLON INDICKÝ V MUZEU
Poznejte s námi slona indického! Společně si popovídáme, 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.

Korunovační obřad symbolizuje od nepaměti
smlouvu uzavíranou mezi panovníkem a Bohem.
Do kolika částí se takový obřad dělí? Jaké předměty se k němu používají a jaké tajné formule
se při něm říkají? To a mnoho dalšího se dozvíte
v přednášce Kamila Rodana, historika SZM.
Vstup zdarma.

Program je určen pro osoby s lehkou mentální
retardací, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti.
40–45 minut
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.

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.
Děti předškolního věku; žáci 1.–5. ročníků ZŠ;
zájemci z řad široké veřejnosti.
60 minut

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

Doprovodné edukační programy
k části Encyklopedie Slezska

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

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
expozicích muzea.

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

Žáci 3.–4. ročníků ZŠ.
60 minut

HROU KE SLEZSKÝM PÍSNÍM
Hravými a nejen výtvarnými technikami se seznámíte s literárním dílem Slezské písně autora Petra
Bezruče a také s jeho osobností. Vytvoříte si vlastní
umělecké dílo, které si pak můžete odnést s sebou
domů. Program splňuje témata RVP Praktické školy.
Max. počet osob je 10–15.

Doprovodné edukační programy
k výstavě Petr Bezruč
KŘÍŽEM KRÁŽEM MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
Z OPAVY DO BESKYD
Poznejte s námi osobnost a dílo národního umělce
Petra Bezruče. Žáci se hravou formou seznámí
s životními osudy Petra Bezruče, s místy, kde Petr
Bezruč působil, ale také s místy, která jsou po tomto národním umělci pojmenována. Pozornost bude
věnována také hlavním motivům Bezručových básní
a žáci budou mít možnost stát se na chvíli sami umělci.

Pro osoby s lehkou mentální retardací,
žáky ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby
a děti předškolního věku.
40–60 minut
Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Lucie Neumanová, tel.: 778 488 261
e-mail: neumanova@szm.cz.

Žáci 2. stupně ZŠ.
60–90 minut

Vstup zdarma

Doprovodné edukační programy
pro návštěvníky se specifickými
potřebami

13. 9. 2017 v 17.30 hodin

PŘEHLÍŽENÝ SVĚT
MECHOROSTŮ
20. 9. 2017 v 17.30 hodin
Mechorosty jsou zde již více než 140x déle než celý
lidský druh. Přesto jsou díky své velikosti často přehlíženy a spousta z nás ani netuší, že „mechů“ je na
světě přes 20 000 druhů, že to byly vůbec první rostliny na souši a že některé mechorosty mohou být až
70 cm vysoké. Svět mechorostů je fascinující právě
svou opomíjenou krásou, o které bude přednášet
Lukáš Číhal, botanik SZM. Vstup zdarma.

ČEŠI NA SOČSKÉ FRONTĚ
4. 10. 2017 v 17.30 hodin
Přednáška Ondřeje Koláře, historika SZM, přiblíží
účast vojáků z českých zemí v bojích na sočské
frontě na dnešním slovinsko-italském pomezí
v letech 1915–1917. Pozornost se zaměří nejen
na průběh válečných operací, ale také na osudy
významných osobností na bojišti (básník Fráňa
Šrámek, výtvarník a literát Josef Váchal a další).
Posluchači se seznámí také s „druhým životem“
sočského bojiště a s památkami, které zde dodnes
připomínají nasazení českých vojáků.
Vstup zdarma.

KORUNOVACE BRITSKÝCH KRÁLŮ
V 19. A 20. STOLETÍ
11. 10. 2017 v 17.30 hodin
Jaká událost způsobila odložení korunovace
Eduarda VII.? Jakou exotickou korunovaci zažil Jiří V.
a proč jeho syn o korunovaci přišel a přenechal
ji někomu jinému? Nejen o tom bude přednáška
Kamila Rodana, historika SZM. Vstup zdarma.

Nutná předchozí rezervace:
Bc. Pavla Grygarčíková, tel.: 778 527 823
e-mail: grygarcikova@szm.cz.

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ
EXPOZICE
1. 4. 2017 – 1. 4. 2018

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

ZVÍŘATA
A JEJICH DĚTI
24. 5. – 26. 11. 2017

Na výstavě vás provedeme nejen 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.

adresa:
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:
září: po–ne 8–18 hod.
říjen: po–ne 8–16 hod.

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

VYŘEŽ/Š SI SVOU DÝNI
Akce

Výstavy

Arboretum
Nový Dvůr

30. 9. – 1. 10. 2017 od 14 do 18 hodin
Podzim je v Arboretu Nový Dvůr
již tradičně věnován dýním. Ani
letos tomu nebude jinak, a tak se
návštěvníci 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. Zájemci
o přírodu by si neměli nechat ujít
komentované prohlídky parku,
které začínají vždy v 15 hodin.
Nebude chybět ani lampionový
průvod, občerstvení a spousta
zábavy! Vstupné 35/55/120 Kč.
Prodej vstupenek bude ukončen v 17.30 hodin.

VĚRNI ZŮSTANEME
(BOJOVÁ CESTA ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTKY V SSSR)

Akce

Výstavy

Národní památník
II. světové války

14. 4. – 30. 11. 2017
Vznik československé zahraniční armády a jeho bojovou
cestu na východní frontě během II. světové války přibližuje
výstava ve správní budově památníku. Návštěvníci se seznámí mimo jiné s národnostním složením, každodenním
životem vojáků a životními osudy zakladatelů a velitelů této
jednotky. Výstava nezapomíná ani na postavení žen v armádě a na známé i méně známé osobnosti, jež bojovaly pod
praporem 1. čs. armádního sboru. Patřili mezi ně například
tankista Bedřich Opočenský, letec Anton Droppa, dělostřelec
Štefan Jarema, ostřelovačka Marie Lastovecká či zdravotnice
Anna Rusínová Fantlová.

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

DEN ČISTÉ MOBILITY
23. 9. 2017 od 14 do 18 hodin
MAS Opavsko ve spolupráci se Slezským zemským muzeem – Národním památníkem
II. světové války pořádá akci s názvem DEN ČISTÉ MOBILITY. Cílem akce je propagovat
udržitelnou mobilitu, společenskou odpovědnost, nové technologie a inovace v dopravě.
Návštěvníci se mohou těšit například na výstavu elektromobilů a elektrokol, cyklotrenažéry
a také zábavný program pro děti, soutěže či hudební vystoupení. Vstup zdarma.

DEN SENIORŮ
4. 10. 2017 od 9 do 17 hodin
Ve středu 4. října oslavíme již potřetí v Národním památníku II. světové války Mezinárodní den
seniorů. Pro seniory bude připraven bohatý program, který nejen poučí, ale také vyzkouší jejich
paměť a postřeh. Podrobné informace budou zveřejněny na webu Slezského zemského muzea,
plakátcích nebo na telefonním čísle 553 775 091. Vstupné na akci: 10 Kč pro seniory starší
65 let, pro ostatní návštěvníky dle platného ceníku vstupného.

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

PAINTED BY AIR –
NAMALOVÁNO VZDUCHEM

28. 10. 2017 v 15 hodin

14. 4. – 30. 11. 2017

Téměř před 100 lety vznikl samostatný stát Čechů a Slováků – Československo. Tento významný den připomeneme v multifunkčním sále správní budovy památníku koncertem klasické i moderní hudby v podání mladých umělců z našeho regionu. Petr Franek, Iveta Zdeňková či Ivan Nanov zahrají mimo jiné skladby takových velikánů klasické hudby, jako jsou
L. van Beethoven, F. Chopin či J. S. Bach. Vstupné na koncert: 60 Kč na osobu.
Po celý tento den bude mimo expozic památníku pro veřejnost zpřístupněn také symbolický
hřbitov, na kterém se nachází více než 13 000 destiček se jmény obětí II. světové války.
Návštěvníci tak mohou uctít i Památku zesnulých a zapálit na hřbitově svíčku či položit květinu.
Vstup do areálu bude v tento den zdarma.

Výstava obrazů malířky a spisovatelky Ivy Hoňkové s tematikou letadel z období II. světové války. Autorka žije a pracuje ve
Studénce a má široký okruh zájmů – od kosmonautiky přes
letectví až po výtvarné umění. Mezi vystavenými obrázky
nechybí také její autoportrét. Slezské zemské muzeum vydalo
u příležitosti této výstavy také stolní a nástěnný kalendář, který
si zájemci mohou zakoupit v pokladně památníku v Hrabyni.

VÝSTUPY NA VYHLÍDKU

Oblíbené výstupy na vyhlídku památníku mohou návštěvníci uskutečnit za příznivého počasí o víkendu ve dvou termínech:
v 14 a 15 hodin. Nabízí se tak možnost vystoupat po 104 schodech nahoru a při dobré viditelnosti dohlédnout až na vrcholek
Pradědu, Lysé hory či do Polska. Vstupné: 10 Kč pro návštěvníky starší 6 let.

Edukační programy
Vstupné na edukační programy činí 10,- Kč, návštěva výstav a expozic 30,- Kč pro žáky a studenty, pedagogický dozor má vstup volný.
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 frontách 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.
Program je určen pro skupiny zájemců všech
věkových kategorií.
60 minut
„VÁLKA JE VŮL“ ANEB II. SVĚTOVÁ VÁLKA
PRO NEJMENŠÍ
Pro nejmenší návštěvníky je připraveno i základní
seznámení s II. světovou válkou, kde jim budou
vysvětleny hlavní pojmy tohoto dějinného konfliktu. Poznají 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
problematiky, 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 vhodný pro děti z MŠ a žáky nižšího
stupně ZŠ 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.
50 minut

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 vojáků z českých zemí jak v rakousko-uherské armádě,
tak v legiích. Účastníci si mohou prohlédnout dokumenty vztahující se k 1. světové válce.
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.
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 československých i zahraničních. Poznají jejich osud,
jejich odhodlání, vycítí umělcův vliv na životy lidí během 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 aktivními částmi. Účastníci si odnesou poznatky s sebou
ve vyplněném pracovním listu.

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.

Program je určen pro žáky vyššího stupně
ZŠ a studenty SŠ a skupiny zájemců z řad
ostatních návštěvníků.
60 minut

Program je určen pro žáky vyšších ročníků ZŠ,
studenty SŠ a skupiny zájemců z řad
ostatních návštěvníků.
60 minut

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.

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.

Program je určen pro všechny
věkové kategorie.
45–60 minut
Nutná předchozí rezervace:
Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091
e-mail: zidkova@szm.cz.

VĚRNI ZŮSTANEME
Letos si připomínáme 75 let od vzniku 1. československého armádního sboru v SSSR. Tomuto výročí 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 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.

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

Edukační programy

VZPOMÍNKA
NA PETRA BEZRUČE

Akce

6. 9. – 3. 11. 2017, vernisáž 5. 9. 2017 v 17 hodin
Výtvarní umělci a hudební skladatelé hledali po celé 20. století inspiraci v díle Petra Bezruče. Jednotlivé básně
Slezských písní k nim promlouvaly svou silou, úderností, buřičstvím a možná i aktuálností ve všech epochách
minulých i současných. Z výtvarných děl budou na výstavě
k vidění práce Břetislava Bartoše, Jožky Barucha, Heleny
Salichové, Viléma Wünscheho, Aljo Berana či Jana Václava
Sládka. Až na výjimky se bude jednat o doposud málo známá
díla, která se na výstavách téměř neobjevují. Mezi skladatele,
které Petr Bezruč ovlivnil svou tvorbou, patřil nejen Leoš
Janáček, ale také Jaroslav Křička, Jan Kunc, Vítězslav Novák
a řada dalších. Opomenuta nebude ani významná úloha
Františka Alexe, velkého sběratele hudebních bezručian,
který řadu zhudebnění inicioval a hudební skladatele v jejich
činnosti výrazně podporoval. Výstava se koná k připomínce
150. výročí narození básníka Petra Bezruče.

DOPROVODNÝ EDUKAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ
PETR BEZRUČ V HUDBĚ A UMĚNÍ
V rámci edukačního programu se žáci a studenti
seznámí prostřednictvím lektorovaného výkladu
s významnými umělci, kteří se nechali ve své tvorbě
inspirovat dílem básníka Petra Bezruče. Součástí
programu je pracovní list, prezentace fotografií a zajímavých muzejních exponátů, poslech vybraných
hudebních ukázek.
Program je určen pro žáky vyšších ročníků ZŠ
a studenty SŠ.
45 minut
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE
V rámci edukačního programu se žáci a studenti
seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova
života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu
je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče
s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.
• základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
• rozšířená verze – vhodná pro SŠ
45/90 minut
Provádění školních skupin probíhá v dobovém kostýmu
(představuje Dodu Demlovou – jednu z básníkových múz).
POJĎTE S NÁMI DO MUZEA
Cílem programu je seznámit děti s pojmem muzeum,
jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti
budou v jeho průběhu seznámeny s muzejními profesemi a budou jim vysvětleny názvy jako expozice,
sbírkový předmět, vernisáž atd. Malé návštěvníky
programem provede „princezna Zlatovláska“.
Edukační program je určen pro děti
z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.
60 minut

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:
září-říjen
pá 9–15.30 hod.
so, ne, svátky 11–17 hod.

POHÁDKOVÉ ČTENÍ „KOLOVRAT“
Edukační program pro děti, v němž si poslechnou
čtení pohádek z knížky „Kolovrat“ od spisovatele
Zdeňka Vavříka. Součástí programu je pohybová
a výtvarná dílna. Vzdělávací oblasti: Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková
komunikace, Dramatická výchova.
Program je určen pro žáky 3.-5. ročníků ZŠ.
60 minut
LITERÁRNÍ VYCHÁZKY
„ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE“
Památník Petra Bezruče (PPB) pořádá literární
vycházky po stopách Petra Bezruče v Opavě. Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu Petra Bezruče začíná v PPB na Ostrožné ulici. Dále následuje
společná vycházka po místech spjatých s odkazem
básníka (sochy, náměstí, hřbitov). Literární vycházky
se uskuteční pouze za příznivého počasí.
Program je určen pro žáky
vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.
90–120 minut

9. 9. 2017 od 13 do 17 hodin

Areál opevnění je zařazen do tzv. Technotrasy,
jejímž cílem je zatraktivnění technických
památek pro veřejnost. Letos opět proběhne další ročník Fajneho léta, který Slezské
zemské muzeum pořádá společně s Moravskoslezským krajem. Akce je určena především pro rodiče s dětmi, proto bude součástí
programu nejen prohlídka pevnosti Alej, ale
také soutěže, hudební vystoupení, jízda na
koních, historický vojenský kemp, střelba
na cíl či Zborovský branný závod zdatnosti.
Pro děti jsou připraveny drobné odměny,
chybět nebudou ani stánky s občerstvením.
Vstup na akci je zdarma.

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

V den 150. výročí narození Vladimíra Vaška
(1867) se sejdeme na Městském hřbitově
v Opavě, abychom uctili památku významného literáta a slezského barda Petra Bezruče.

KONFERENCE: PETR BEZRUČ –
BARD PRVÝ, CO PROMLUVIL
Obecní dům – Klub ART
(Ostrožná 46, Opava)
21.–22. 9. 2017 od 9 hodin

PETR BEZRUČ – SLEZSKÉ PÍSNĚ

U příležitosti 150. výročí narození autora
Slezských písní je připraveno zcela výjimečné vydání – každá báseň sbírky je ilustrována jiným výtvarníkem. V jedné knize básní
se tak Bezručovy verše setkají s tvorbou 81
současných výtvarných umělců. Některé
z básní se vůbec poprvé za celou dobu své
existence dočkaly výtvarného ztvárnění.
Křest knihy se koná 12. 9. 2017 v Historické výstavní budově SZM v rámci vernisáže
výstavy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil.
Publikace vznikla za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Akademie věd ČR
a Nadace Landek.

WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE
Každé první pondělí v měsíci v době od 14 do 15
hodin se v prostorách PPB koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem akce je seznámit pedagogy s edukační
činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími,
získat zpětnou vazbu atd. Na workshop je nutno
se předem objednat. Maximální počet účastníků je
šest. Účast na akci je zdarma.
Nutná předchozí rezervace na všechny
typy edukačních programů:
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024,
778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

FAJNE LÉTO

15. 9. 2017 v 15 hodin
Městský hřbitov, Opava

Slezské zemské muzeum – Památník Petra
Bezruče a katedra české literatury a literární
vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity
vás srdečně zvou na konferenci Petr Bez‑
ruč – bard prvý, co promluvil pořádanou
u příležitosti 150. výročí narození slezského
básníka. Na setkání vystoupí přední literární
vědci věnující se životu a dílu Petra Bezruče.
Kromě literárněvědných témat budou prezentovány také příspěvky z dalších vědních
oborů – např. z teatrologie, dějin výtvarného umění, muzikologie, muzejnictví či lingvistiky. Památník Petra Bezruče navazuje
touto konferencí na dříve tradičně konané
literárněvědné konference, které byly po
dlouhé desítky let nezaměnitelnou součástí
festivalu Bezručova Opava. Avizovaný program konference je přístupný široké veřejnosti. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že se zapojíte do literárních diskuzí.
Podrobný program konference najdete na
www.szm.cz.

Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

Akce

Výstava

PETR BEZRUČ V HUDBĚ A UMĚNÍ

POCHOD PO LINII ČS. OPEVNĚNÍ
MO-S 33 KOZMICE AŽ MO-S 19 ALEJ
23. 9. 2017 v 13.45 hodin

Další ročník tradičního pochodu po linii čs. opevnění
se uskuteční v sobotu 23. září. Sraz všech účastníků je
na parkovišti u restaurace v Kozmicích u Hlučína, a to
přesně ve 13.45 hodin. Délka trasy pochodu bude cca
8,5 km, doprovod a odborný výklad zajištěn. V pevnosti
MO-S 19 Alej bude vystavena zástava Hraničářského
pluku 4 a zpřístupněn bude také MO-S 20 Orel, který byl
vybudován v nejvyšším IV. stupni odolnosti.
Pochod se uskuteční za každého počasí.
Zájemci se na místo dostanou:
Vlakem z Opavy: odjezd z nádraží Opava-východ v 12.42 hodin
Autobusem z Hlučína: odjezd z nádraží Hlučín v 13.05 hodin
Vlakem z Hlučína: odjezd z nádraží Hlučín v 13.32 hodin

Knihovna Slezského zemského muzea

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

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

Otevírací doba
(od 6. 9. 2017):
út 11.30–15.30 hod.
st 8–15.30 hod.
čt 8–12.30 hod.
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