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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
Vstup do Müllerova domu 
je přes Historickou výstavní budovu.

Edukační programy k části Příroda Slezska

MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. – 4. ročníku ZŠ.
Časová náročnost: 40–60 minut

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
Časová náročnost: 40–60 minut

VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ
Pro koho: Děti předškolního věku,
žáci 1. – 4. ročníku ZŠ.
Časová náročnost: 40–60 minut

PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. – 4. ročníku ZŠ.
Časová náročnost: 40–60 minut

PTÁCI KOLEM NÁS  
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. a 2. stupně ZŠ.
Časová náročnost: 40–60 minut

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 
Časová náročnost: 40–60 minut

Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Denisa Pelhřimovská, tel.: 778 527 823, 
e-mail: pelhrimovska@szm.cz.

Edukační programy k části 
Encyklopedie Slezska a ke krátkodobým výstavám

MUZIKOHRÁTKY PRO MALÉ I VELKÉ
Pro koho: Děti předškolního věku,
žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. 
Časová náročnost: 45 minut

Edukační programy  Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma. Podrobné anotace programů naleznete na www.szm.cz v rubrice Pro školy.

SPOR O TĚŠÍNSKO – BESEDA S DISKUZÍ
18. 3. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům
Československo-polský konflikt o Těšínsko, pohledem historiků z obou stran sou-
časné hranice – PhDr. Tomáše Ruska a Mgr. Daniela Korbela, v diskuzi nastíní slo-
žitou národnostní situaci na Těšínsku před 1. světovou válkou, kulturní a politický 
zápas jednotlivých etnik nebo okolnosti československo-polské války. Beseda při-
blíží rozdělení regionu mezi Československo a Polsko roku 1920 a na konkrétních 
osudech také následky vzájemného soužití Čechů a Poláků v pohraničí a vztahy 
obou zemí ve 20. století. Vstup zdarma.

Akce

VELIKONOCE ZVESELA 
3. 3. – 26. 4. 2020 / Müllerův dům

Víte, jak vzniklo slovo pomlázka, proč se zdobí kraslice, nebo jak je možné, že veliko-
noční zajíček nosí barevná vajíčka? Přijďte navštívit výstavu věnovanou velikonočním 
tradicím a zvykům v období tzv. pašijového týdne, jejichž původní smysl se mnohdy 
časem pozměnil nebo úplně vymizel. Sami si také budete moci některé z těchto tradic 
vyzkoušet.

CHLUPATÉ KRÁLOVSTVÍ. 
HMYZ POD ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM
26. 3. – 6. 9. 2020

Hmyz je druhově nejbohatší skupinou živočichů na naší planetě. Na povrchu vnější chitinové 
kostry hmyzu nalézáme rozličné povrchové útvary a struktury, především různé typy štětin, 
chlupů a jiných výrůstků. Tyto struktury jsou nejen pro daný druh funkčně účelné, ale často 
také velmi podivuhodně utvářené a dá se říci až krásné. Cílem fotografické výstavy libereckých 
autorů Pavla Kejzlara a Jiřího Preislera je právě představit esteticky nejzajímavější mikroskulptu-
ry hmyzího povrchu na úžasných snímcích z elektronového rastrovacího mikroskopu.   

POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA 
VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
9. 10. 2019 – 12. 4. 2020

Výstava přibližuje dějiny německé a polské populace na území českého 
Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Pozornost je zaměře-
na především na politické, náboženské, spolkové a kulturní aktivity příslušní-
ků menšin s důrazem na meziválečné období. Výstava dále pojednává o po-
válečném nuceném transferu německého obyvatelstva a o situaci menšin 
v poválečném Československu. Akcentován je rovněž vývoj právního po-
stavení menšin. Závěrečná část výstavy pak přibližuje hlavní rysy polistopa-
dových spolkových a kulturních aktivit německého a polského obyvatelstva 
regionu.

ZACÍLIT A PAL! STŘELNÉ ZBRANĚ 
A STŘELBA V PROMĚNÁCH STALETÍ
18. 3. – 31. 7. 2020, vernisáž 17. 3. 2020 v 17 hodin

Střelné zbraně během své dlouhé historie patřily k nejdůmyslnějším a nejspolehlivějším 
technologickým artefaktům. Často bývaly také náročně zdobené, a proto z dnešního pohle-
du představují cenné doklady umělecko-řemeslného nadání svých tvůrců. Výstava představí 
jak um starých puškařů, specializujících se na výrobu nákladně pojednaných zbraní pro lov 
a sportovní střelbu, tak sériově produkované armádní zbraně, jimiž byli vyzbrojeni vojáci 
evropských armád ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Spolu s rozmanitou plejádou 
střelných zbraní a munice budou na výstavě prezentovány také další artefakty související 
s lovem, střeleckými spolky a vojenstvím. Vedle reprezentativních střeleckých trofejí a pů-
vabných malovaných střeleckých terčů se návštěvník seznámí také s další, dnes již často 
neznámou, loveckou a střeleckou výbavou. V neposlední řadě bude pozornost věnována 
i historii sběratelství militarií a jejich muzejní prezentaci.

MŮJ SVĚT
26. 2. – 22. 3. 2020

Výstava snímků 12. ročníku celonárodní fotografické soutěže Můj svět je 
opět k vidění v Historické výstavní budově. Soutěž byla určena pro zaměst-
nance, dobrovolníky a klienty Charit z celé České republiky. Také v letošním 
roce jsou k vidění fotografie ze tří soutěžních kategorií: Portrét – lidé Charity 
a jejich tváře, Život kolem nás – svět pohledem zaměstnanců Charity, a Jak 
to vidím já – život Charity pohledem klientů těchto zařízení. 

LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
21. 10. 2019 – 1. 4. 2020 / vedle Historické výstavní budovy

Výstava je zaměřena na rozhodné okamžiky listopadu 1989. Opominuty 
nezůstávají ani iniciační pražské události či historický exkurz studentských 
akcí sahající až k listopadu 1939. Prezentovány jsou nejen dobové archivní 
dokumenty regionálního i nadregionálního charakteru, ale také fotografie, 
plakáty, veřejná prohlášení či dobový tisk.

ŽIVOT NA VENKOVĚ
Pro koho: Žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 
Časová náročnost: 45 minut

KDYŽ SE ŘEKNE STŘEDOVĚK
Pro koho: Děti předškolního věku 
a žáci 1. a 2. stupně ZŠ. 
Časová náročnost: 45 minut

POMLÁZKA Z PROUTÍ, PĚKNĚ SE KROUTÍ…
Program je dostupný od 4. 3. do 17. 4. 2020. 
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. stupně ZŠ. 
Časová náročnost: 45 minut

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pro koho: Děti předškolního věku 
a žáci 1. stupně ZŠ.
Časová náročnost: 45 minut

KRAJINA KOLEM NÁS
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. stupně ZŠ.
Časová náročnost: 50–60 minut

JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY 
ANEB HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE 
Pro koho: Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. 
Časová náročnost: 45 minut

Nutná předchozí rezervace:
Mgr. Alena Biskupová, tel.: 778 488 260, 
e-mail: biskupova@szm.cz.

Doprovodné edukační programy 
k expozicím, krátkodobým výstavám 
a pro návštěvníky se specifickými 
potřebami

B F L M P S V Z – vyjmenovaná slova
Pro koho: Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ.
Časová náročnost: 60 minut

VELIKONOČNÍ PROUTÍ 
V POMLÁZKU SE KROUTÍ
Program je dostupný od 3. 3. do 17. 4. 2020.
Pro koho: Osoby s lehkou mentální retardací, 
žáci ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, 
žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. 
Časová náročnost: 45−60 minut / max. 25 osob

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI
Pro koho: Osoby s lehkou mentální retardací, 
žáci ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby a děti 
předškolního věku.
Časová náročnost: 40–60 minut / max. 15 osob

DIVADLO A LOUTKY VE SLEZSKU
Pro koho: Osoby s lehkou mentální retardací, 
žáci ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby, děti 
předškolního věku.
Časová náročnost: 45–60 minut / max. 15 osob

ZA PRAVĚKÝM ČLOVĚKEM? DO MUZEA!
Pro koho: Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ, osoby s lehkou 
mentální retardací, žáci ZŠ Praktické.
Časová náročnost: 60 minut

PAUL GEBAUER A „UMĚNÍ DOMOVINY“ 
Program je dostupný do 24. 4. 2020.
Pro koho: žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ. 
Časová náročnost: 60−90 minut / max. 25 osob

GEBAUEROVY BAREVNÉ DÍLNIČKY
Program je dostupný do 24. 4. 2020.
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. stupně ZŠ, žáci ZŠ Praktické, 
mentálně i tělesně postižené osoby.
Časová náročnost: 45−60 minut

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

PAUL GEBAUER,
 „AKADEMICKÝ MALÍŘ A SEDLÁK“
22. 1. – 26. 4. 2020

Paul Gebauer byl čelným představitelem meziválečného německého 
malířství ve Slezsku. Celý život prožil v rodné Sosnové, kde po otci vedl 
rodinný statek, ve volném čase se však intenzivně věnoval malování. 
Gebauerovy obrazy, ač zachycují obyčejná témata především z ven-
kovského prostředí, jsou pojaty velmi modernistickým uměleckým ru-
kopisem, od počáteční impresionistické tvorby po fotorealismus 30. let 
minulého století. A jsou natolik kvalitní, že si jich začínají všímat i od-
borníci ze zahraničí. Paul Gebauer se těšil velkému zájmu veřejnosti  
ve 30. letech minulého století. Vlivem poválečných událostí ovšem za-
čala být díla jak Paula Gebauera, tak i ostatních slezských německých 
malířů označována za esteticky nehodnotná a podle toho se s nimi také 
zacházelo. Je tedy úkolem současným navrátit umělcům, jakými byli 
Paul Gebauer, Otto Schweigel, Raimund Mosler a velká řada dalších, 
jejich původní renomé, kterého právem zasluhují. Po letech nezájmu 
o tyto autory je tato výstava první výstavou Paula Gebauera ve Slezsku
po více než 80 letech.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „STÁTNÍ HRANICE 
A POHRANIČNÍ REGIONY VE STŘEDNÍ EVROPĚ 1914–1989“ 
8. a 9. 4. 2020 / Müllerův dům
Konference se zaměří na proměny státních hranic a na aspekty života v pohraničí 
v průběhu 20. století, a to z pohledů historického, právně-historického a sociologic-
kého výzkumu. Mezi jinými zde budou prezentovány výsledky bádání v zahraničních 
archivech ohledně formování československých hranic po první světové válce. Vedle 
příspěvků k dějinám Slezska mohou návštěvníci vyslechnout referáty o historii dal-
ších pohraničních regionů, např. Spiše či Gorice.

ZHASNĚTE SVĚTLA. ČESKÁ LITERATURA 
A KNIŽNÍ KULTURA: ŘÍJEN 1938 AŽ KVĚTEN 1945
23. 4. – 15. 8. 2020,
výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou 22. 4. 2020 v 17 hodin

Titul básnické sbírky Jaroslava Seiferta Zhasněte světla (1939) poskytl název této výstavě, kte-
rá přiblíží české písemnictví, poezii, prózu, publicistiku a esejistiku v letech Druhé republiky 
a okupace. Seifertova sbírka reagovala na Mnichov (29. a 30. října 1938); výzvu obsaženou 
v titulu ale můžeme vztáhnout na celou okupační atmosféru. Navzdory „tmě“ – všeobecnému 
útlumu, pasivitě a strachu – česká kultura nepřestala existovat. Sedmileté období od Mnicho-
va po květen 1945 je doslova nabito jedinečnými počiny v oblasti písemnictví, dramatu, vý-
tvarného umění, poezie; je to období existence mimořádných tvůrčích uskupení (Skupina 42,  
skupina RA, skupina Sedm v říjnu), vydávání překladové literatury, pořádání výstav a vydávání 
novin, časopisů a sborníků, edic historických textů a klasických děl českého písemnictví, období 
rozvoje knižní kultury vynikající typografickým zpracováním knih i jejich hodnotným ilustračním 
doprovodem. Léta 1938–1945 proto tvoří významnou etapu v dějinách české umělecké kultury. 
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OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT: HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
od 4. 2. 2020 / Müllerův dům

Fotografická instalace přibližuje osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj 
dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také 
nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

PŘEDSTAVENÍ KNIHY JAN ROHEL: VZPOMÍNKY SLEZSKÉHO 
UČITELE NA LÉTA REPUBLIKY A OKUPACE
19. 3. 2020 v 17 hodin / Müllerův dům
Vzpomínky pedagoga, spisovatele a folkloristy Jana Rohla pokrývají období let 
1928–1945. Popisují autorovo učitelské působení v Karviné před druhou světovou 
válkou a život na Frýdecku za nacistické okupace. Přibližují příběhy osobností kul-
turního a politického života, stejně jako „obyčejných“ lidí na tehdejším Těšínsku. 
Knihu představí editor Rohlových pamětí Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., historik Slezského 
zemského muzea. Vstup zdarma.

NOC S ANDERSENEM
27. 3. 2020 od 18 hodin
Zveme všechny děti od 8 do 15 let na 20. ročník Andersenovské noci, na které 
prozkoumáme všechny kouty a tajemná místa muzea a začteme se do dávných 
historických příběhů plných tajemství. Nocovat budeme v Historické výstavní bu-
dově spolu s dvaceti vybranými čtenáři. Nutná je rezervace předem na e-mailu: 
neumanova@szm.cz. Akce je zdarma.

DEN ZEMĚ 
22. 4. 2020 v 9, 11 a 14 hodin
V rámci tohoto svátku jsme pro vás připravili edukační program na téma:  
Nenechte se otrávit. Na programu zjistíte, jak tenká hranice může být mezi léči-
vými a jedovatými látkami. Některé rostliny i zvířata obsahují látky, které mohou 
být pro člověka prospěšné, jiné mohou obsahovat látky toxické, pro člověka jedo-
vaté. Objasníme vám, jaké nebezpečí se může ukrývat na naší planetě. Program 
je určen pouze pro předem objednané skupiny na e-mailu: pelhrimovska@szm.cz 
nebo na tel.: +420 778 527 823. Vstup na edukační program je zdarma.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MÜLLEROVA DOMU
každou sobotu a neděli v 10 a 15 hodin
Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruo-
vaného Müllerova domu s komentovaným výkladem. Přijďte se seznámit s místem, 
jež bylo neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Dům prošel řadou stavebních 
proměn – od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce nebo Legionář-
ské muzeum. 



Vydává:
Slezské zemské muzeum, 
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava,
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e-mail: szm@szm.cz, www.szm.cz, 
náklad: 1 000 ks, 
redakce: Jana Nevřelová, David Váhala,  
grafika: Pavel Kubný,
tisk: Tiskárna Knopp, uzávěrka 27. 1. 2020.
Změna programu vyhrazena.

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

otevírací doba:
úterý: 11.30–15.30 hod.
středa: 8.00–15.30 hod.
čtvrtek: 8.00–12.30 hod.

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:  
březen: po−ne 8−16 hod.
duben: po−ne 8−18 hod.
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vstupné:  
expozice a výstavy 50/30 Kč, 
rodinné 120 Kč

NÁŠ LES
1. 4. 2019 – 30. 4. 2020

Lesy pokrývaly v minulosti většinu našeho území. Kdyby do přírodních poměrů Evropy nezasáhl člověk, bylo by tomu tak doposud. 
I v současnosti jsou lesy nejrůznějších typů významnou částí naší krajiny. Na výstavě navštívíme nejen lužní lesy, bučiny a jedlo-
bučiny, teplomilné doubravy, bory, horské smrčiny a kulturní lesy, ale i obory, zdevastované lesy, paseky a lesní okraje, či remízky 
a větrolamy. Seznámíme se s jejich rostlinami i živočichy, a to nejen s obratlovci, ale i bezobratlými, zastoupenými lesním hmyzem. 

PŘÍBĚHY Z HERBÁŘE
1. 4. 2019 – 30. 4. 2020

Výstava je zaměřená na botanickou sbírku Slezského zemského muzea, která v dnešní době čítá již téměř dvě stě tisíc položek 
cévnatých rostlin, mechorostů, hub a lišejníků. Přiblížíme si významné slezské botaniky a jejich činnost. Seznámíme se s uni-
kátními doklady herbářových položek, jako jsou například dochované herbářové položky jednoho ze zakladatelů Slezského 
zemského muzea, Mückusche von Buchberga, nebo sběry mechorostů od Josefa Dudy. 

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.: 778 528 219
e-mail: ppb@szm.cz
 
Památník Petra Bezruče je do 30. dubna 2020 
z důvodu rekonstrukce pro veřejnost UZAVŘEN.

Srub 
Petra Bezruče

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

otevírací doba: 
březen – duben: zavřeno

Areál čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky

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

otevírací doba:
od 3. dubna: pá 9–15.30 hod. 
so, ne, svátky 11–17 hod.

cestu se vydal Michal Jakubec s kolegy-ornitology, 
se kterými už absolvoval několik společných výprav 
za ptáky hlavně po Evropě. V rámci přednášky bu-
dou představeni nejen opeření obyvatelé, ale i zají-
mavá místa Ománu, která se cestovatelům podařilo 
navštívit na trase z hlavního města Maskatu až do 
Salalahu. Přednáší Michal Jakubec, preparátor Slez-
ského zemského muzea. Vstup zdarma.

OD ZKÁZY K NOVÉMU ŽIVOTU ANEB RESTAURO-
VÁNÍ MALEB PAULA GEBAUERA
25. 3. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Přednáška je věnována poválečnému zacházení 
s díly Paula Gebauera, které se značně odrazilo na 
současném stavu maleb, jež si před výstavou vy-
žádaly náročné restaurátorské zásahy. Na základě 
pečlivé fotodokumentace bude sledován postup 
restaurátorských prací, a to přímo se samotnou re-
staurátorkou. Přednáší restaurátorka MgA. Romana 
Balcarová a autorka výstavy Mgr. Lenka Valečková. 
Vstup zdarma.

PAUL GEBAUER  
– SEDLÁK A MALÍŘ ZE SOSNOVÉ
15. 4. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Osobnost i tvorba Paula Gebauera je bezprostředně 
spojena s jeho rodnou obcí. Na svém statku v Sos-
nové, který jeho předkům náležel po několik gene-

ZA LINIÍ. PROSTOR HRANIČÁŘSKÉHO PLUKU 4, 
ČÁST PRVNÍ: KASÁRNY KOBLOV
4. 3. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Před 83 lety započala v nitru Černého lesa na kata-
stru Šilheřovic výstavba kasáren, které měly sloužit 
jako zázemí pro příslušníky I. praporu hraničářské-
ho pluku 4. Areál o více než desítce objektů a bu-
dov byl dokončen po devíti měsících výstavby před 
koncem roku 1937 a ihned poté předán hraničářům 
k užívání. Výstavba tohoto komplexu však rozhod-
ně nebyla jednoduchým procesem, stejně jako 
první dny, kdy se do nich před Vánoci vojáci stě-
hovali. Přednáška zájemce seznámí nejen s průbě-
hem jejich výstavby a následným kritickým rokem 
1938, ale i s událostmi v dalších letech, nebo s tím, 
jak to v šilheřovických kasárnách, kterým nikdo ne-
řekne jinak než koblovské, dnes vypadá. Přednáší 
Bc. Patrik Falhauer. Vstup zdarma.

ZA PTÁKY SULTANÁTU OMÁN
11. 3. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Návštěvě věnované okřídleným obyvatelům jiho-
východu Arabského poloostrova předcházelo pře-
devším důkladné naplánování trasy a prostudování 
příruček o ptácích, ale i zajištění víz, letenek, ob-
jednání auta a dalších důležitých drobností, které 
jsou nezbytné při jakékoli cestě, pokud ovšem ne-
využijete služeb cestovní kanceláře. Na poznávací 

rací, prožil malíř převážnou část svého života. Cílem 
přednášky je připomenout, že právě tato skutečnost 
zásadním způsobem utvářela Gebauerův myšlen-
kový svět. Přednáší Mgr. Branislav Dorko, Ph.D., ve-
doucí oddělení Státního okresního archivu Bruntál 
se sídlem v Krnově. Vstup zdarma.

ZA LINIÍ. PROSTOR HRANIČÁŘSKÉHO PLUKU 4, 
ČÁST DRUHÁ: KASÁRNY HLUČÍN
29. 4. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Dne 15. srpna 1937 vzniká první z celé řady připra-
vovaných elitních útvarů československé armády 
určených výhradně pro boj v československém 
opevnění – hraničářský pluk 4. Vzniká příhodně 
v prostoru, kde se také, jako na prvním místě v ČSR, 
rozběhla koncem roku 1935 výstavba českosloven-
ského opevnění jako takového – na Hlučínsku. Prá-
vě v největším městě tohoto regionu – Hlučíně je 
také sídlo tohoto útvaru, které je umístěno do nově 
dokončovaných kasáren. Hraničářské kasárny, první 
svého druhu vůbec, byly připraveny jednotkám na 
míru. Krátce po svém zprovoznění byly mimo jiné 
cílem návštěvy prezidenta Edvarda Beneše, i mís-
tem, kde byl těsně před vyhlášením všeobecné mo-
bilizace v září 1938 oficiálně předán plukovní prapor 
do rukou velitele pluku plk. pěch. Jana Satorieho. 
Nejen celým stavebním procesem a životem hrani-
čářů v nich vás provede Bc. Patrik Falhauer. 
Vstup zdarma.

Přednáškový cyklus

Akce

BITVA O BRITÁNII 
10. 4. – 30. 11. 2020, vernisáž 9. 4. 2020 v 17 hodin

Menší výstava ve správní budově památníku připomene 80. výročí prvního vý-
znamného střetnutí vybojovaného výhradně prostřednictvím leteckých sil, a to 
bitvu o Británii. Smyslem této vzdušné bitvy, kterou po skončení bitvy o Francii 
rozpoutala německá strana, bylo zničit nebo alespoň výrazně oslabit Royal Air Force 
a získat tak jednoznačnou vzdušnou převahu nad kanálem La Manche a Británií. 
Do bitvy zasáhlo také asi devadesát čs. letců a některé z jejich osudů představí 
i naše výstava. 

KRONIKA OSVOBOZENÍ: OSTRAVSKO 1945 
10. 4. – 30. 11. 2020, vernisáž 9. 4. 2020 v 17 hodin

Výstava ve správní budově památníku se bude věnovat 75. výročí ukončení 
II. světové války a osvobození severní Moravy a Slezska. Na pozadí vojenské 
a politické situace v Evropě na jaře roku 1945 představí průběh ostravské ope-
race ve všech třech jejich fázích, neopomene připomenout roli odboje v bo-
jích s nacistickým Německem či na příkladu vzpomínek a hlášení vojáků při-
blíží podmínky, ve kterých žili naši vojáci v bojích o Ostravsko. Závěr výstavy 
bude patřit bilanci – osudům hlavních osobností operace po skončení války.

FESTIVAL FILMOVÉ ŽNĚ VE ZLÍNĚ 
A ŽHAVÁ LÉTA MILOVNÍKA JANA PIVCE
10. 4. – 30. 11. 2020, vernisáž 9. 4. 2020 v 17 hodin

Festival Filmové žně ve Zlíně představoval v letech 1940–1941 nejen přehlídku 
úspěšných českých novinek za světa filmu, ale i místo pro četná společenská se-
tkání. Do Baťova městečka se o prázdninových dnech sjížděli vedle filmových fa-
noušků také populární herci, režiséři a osobnosti ze světa politiky a dalších sfér 
veřejného života. Ke stálicím filmového festivalu patřil také přední český milovník 
Jan Pivec, kterému slunečné festivalové nebe přivedlo do cesty něco víc než jen 
práci a shon. 

HVĚZDICOVÝ POCHOD
18. 4. 2020 od 9 do 13 hodin
Šestý ročník pochodu „Po stopách bojovníků za svobodu“ organizuje Český svaz 
bojovníků za svobodu společně s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezské-
ho kraje a Národním památníkem II. světové války. Jako vždy se pochod koná jako 
vzpomínka na ukončení bojů II. světové války. Trasy v rozpětí od 4,5 až 9,5 km mají 
svůj cíl u památníku v Hrabyni, kde budou pro všechny účastníky připraveny odmě-
ny a prohlídky expozic památníku.

Akce

DVĚ VÝROČÍ PAMÁTNÍKU
18. 4. 2020 v 11 a 14.30 hodin
V letošním roce slaví památník v Hrabyni dvě významná výročí: 50 let od poklepu 
základního kamene památníku a 40 let od otevření jeho první expozice. Tato výročí si 
připomeneme fotografickým a filmovým exkurzem do historie této kulturní památky 
v sále správní budovy. Vstupné dle platného ceníku. 

OSVOBOZENÍ MĚSTA OPAVY A OBCE HRABYNĚ
25. 4. 2020 od 9 do 17 hodin
V tento den si v památníku připomeneme 22. a 27. duben 1945, kdy byla nej-
prve osvobozena Opava a o pět dní později také Hrabyně. Statutární město 
Opava vypraví v 10 a 14.30 hodin od vlakového nádraží Opava-východ pro 
zájemce zdarma autobusy do Hrabyně, kde si návštěvníci tato významná 
výročí připomenou komentovanou prohlídkou výstavy „Kronika osvobození: 
Ostravsko 1945“, a to v 15 hodin. Vstup po celý den zdarma.

VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
každou sobotu, neděli a o svátcích v 10 a 15 hodin
Po oba víkendové dny můžete vystoupat po 104 schodech na vyhlídku  
památníku a rozhlédnout se po okolí. Při příznivém počasí dohlédnete  
na Praděd, uvidíte Lysou horu či polské území podél státní hranice. 
Vstupné 20 Kč pro návštěvníky starší 6 let. 

DO ZBRANĚ!
Pro koho: Žáci nižších ročníků ZŠ.
Časová náročnost: 60 minut

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH
Pro koho: Všechny věkové kategorie.
Časová náročnost: 60 minut

Edukační programy  

U SNĚDENÉHO KRÁMU
Pro koho: Žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti SŠ.
Časová náročnost: 60 minut

BYLI JSME JEN ČÍSLY
Pro koho: Žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti SŠ.
Časová náročnost: 90 minut

S NÁMI PŘIJDE SVOBODA
Pro koho: Žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti SŠ.
Časová náročnost: 90 minut

CESTOU ODPORU
Pro koho: Žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti SŠ.
Časová náročnost: 90 minut

otevírací doba:  
od 10. dubna: út–ne 9–17 hod.

ORIENTAČNÍ BĚH
19. 4. 2020 v 10 hodin
Oddíl orientačního běhu TJ Opava 
ve spo lupráci se Slezským zem-
ským muzeem při pravuje další 
ročník orientačního závodu. Trasa 
provede závodníky malebnými 
zákoutími novodvorského arbore-
ta. Více informací a registrace na 
www.orientacnibeh.opava.cz.

PÍKOVI. SMUTNÝ OSUD RODINY
10. 4. – 30. 11. 2020 

Společný život Heliodora, Marie a Milana byl od počátku ovlivněn zařazením otce 
do vysokých vojenských a diplomatických funkcí. Působení ve Vojenské akademii  
v Hranicích, studium na vysoké škole válečné, funkce vojenského atašé v Rumun-
sku, později ná čelníka Čs. vojenské mise v SSSR, období let 1945–1948 – to vše 
způsobilo, že rodina trávila velmi málo času společně. Zkázu ro dinného života pak 
znamenalo zatčení otce a jeho věznění, kte ré vyústilo v politický proces a justiční 
vraždu. Důležité události života rodiny Píkových přiblíží výstava prostřednictvím fo-
tografií a dokumentů, většinou dosud nezveřejněných, které pocházejí z pozůstalosti  
gen. Milana Píky, jenž v loňském roce zemřel.
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