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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.
vánoční otevírací doba:  
1. 1. 2020: zavřeno

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.

OD SEMÍNKA K PLÁTNU
14. 6. 2019 – 5. 1. 2020

Zhotovování pláten z rostlinných vláken bylo v minulosti význam-
nou součástí života venkovanů. Představovalo pěstování a přípravu 
materiálu, spřádání vláken do podoby příze, tkalcovské přípravné práce, 
samotné tkaní a úpravu zhotovených tkanin. Výstava je zaměřena na 
zpracování lnu, konopí a kopřiv – rostlin využívaných na našem území 
jako surovina pro zhotovování textilu. Představuje nářadí, které v mi-
nulosti na venkově sloužilo k jejich zpracování, seznamuje s postupem 
výroby přadných vláken, pláten a prezentuje i samotné textilní výrobky. 

Edukační programy k části Příroda Slezska

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

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

STRÁŽCI GALAKTICKÉHO VESMÍRU 
– JARNÍ EDUKAČNÍ AKTIVITY
3. – 5. 2. 2020
Nevíte, co podniknout s dětmi o jarních prázdninách? Přihlaste je na naše jarní 
edukační aktivity, jejichž tématem bude vše, co je spojeno s vesmírem, hvězdami 
a planetami. Budeme prozkoumávat hvězdy ve vesmíru, projdeme si planetární 
stezku v Opavě nebo se můžete těšit na průzkum Planetária v Ostravě. Strážci ga-
laktického vesmíru se mohou stát děti od 7 do 15 let. Cena 750 Kč. Nutná rezervace 
předem na e-mailu: neumanova@szm.cz (tel.: 778 488 261) nebo pelhrimovska@szm.cz  
(tel.: 778 527 823).

Akce

KOČOVNÍ LOUTKÁŘI 
29. 5. 2019 – 5. 1. 2020

Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky 
Slezského zemského muzea. K stěžejním exponátům výstavy patří 
instalace dobové scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška 
z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvníky jistě potěší nejrůzněj-
ší typy loutek patřící k základnímu vybavení loutkového divadla. Zhléd-
nout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA 
VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
9. 10. 2019 – 1. 3. 2020

Výstava přibližuje dějiny německé a polské populace na území českého 
Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Pozornost se zamě-
řuje především na politické, náboženské, spolkové a kulturní aktivity přísluš-
níků menšin s důrazem na meziválečné období. Výstava dále pojednává 
o poválečném nuceném transferu německého obyvatelstva a o situaci 
menšin v poválečném Československu. Akcentován je rovněž vývoj práv-
ního postavení menšin. Závěrečná část výstavy pak přibližuje hlavní rysy 
polistopadových spolkových a kulturních aktivit německého a polského 
obyvatelstva regionu.

LISTOPAD 1989 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
2. 10. 2019 – 2. 2. 2020 / Müllerův dům
21. 10. 2019 – 1. 3. 2020 / vedle Historické výstavní budovy 

Výstava je zaměřena na rozhodné okamžiky listopadu 1989. Opominuty 
nezůstávají ani iniciační pražské události či historický exkurz student-
ských 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.

MY DVA A ČAS 
ANEB SVATEBNÍ PŘÍBĚH 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
18. 9. 2019 – 16. 2. 2020

Výstava návštěvníkům nabízí nevšední procházku historií jedno ho z nejdůležitějších okamžiků 
v lidském životě. V rámci příběhu seznámení, svatebního obřadu a zhodnocení společné cesty 
živo tem, se návštěvník seznámí s módními trendy a vývojem svatebních šatů. Výstavu doplňují 
ukázky milostných dopisů, stylizované fo toalbum a videoukázka svatebního obřadu. Atmosféru 
svatebního příběhu navozují rovněž ukázky z poezie a hudební doprovod v po době známých 
svatebních písní. 
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PO STOPÁCH 
MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ
5. 9. 2019 – 23. 2. 2020 

Přiblížit známá i méně známá místa, která svým objektivem zachyti-
li muzejní fotografové během svého působení ve Slezském zemském 
muzeu, nabízí výstava černobílých fotografií, pořízených v období let 
1928–1986. Výběr z velkého množství nasnímaných černobílých nega-
tivů představuje práce prvního oficiálního muzejního fotografa Rudolfa 
Chodury, dále Arnošta Pustky, který se zasloužil mj. i o založení prvních 
fotografických sbírek v muzeu, a Josefa Solnického, fotografa, který svo-
ji fotografickou výbavu neúnavně vláčel po kopcích, odkud „mapoval“ 
hlavně západní část Slezska. Součástí výstavy jsou také fotografické pří-
stroje, které se v té době používaly pro ateliérovou práci při fotografová-
ní sbírkových předmětů, a prezentována je i technika pro fotografování 
v terénu.

PAUL GEBAUER, „AKADEMICKÝ MALÍŘ A SEDLÁK“
22. 1. – 26. 4. 2020, vernisáž 21. 1. 2020 v 17 hodin

OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT: 
HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
od 4. 2. 2020 / Müllerův dům 

Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámec-
kého 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.

Paul Gebauer byl čelním 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 venkovské-
ho prostředí, jsou pojaty velmi modernistickým uměleckým rukopisem, od počáteční impresio-
nistické tvorby po fotorealismus 30. let minulého století. A jsou natolik kvalitní, že si jich začínají 
všímat i odborníci ze zahraničí. Paul Gebauer se těšil velkému zájmu veřejnosti ve 30. letech 
minulého století. Vlivem poválečných událostí ovšem začala 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.

Edukační programy k části 
Encyklopedie Slezska a ke krátkodobým výstavám

MANŽELSTVÍ A RODINA
Pro koho: Děti předškolního věku, 
žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.
Časová náročnost: 45 minut

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

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

ŽIVOT NA VENKOVĚ
Pro koho: Žáci 1. a 2. 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

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

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 

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

PAUL GEBAUER A „UMĚNÍ DOMOVINY“ 
Program je dostupný od 27. 1. 2020.
Pro koho: žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ. 
Časová náročnost: 60−90 minut

GEBAUEROVY BAREVNÉ DÍLNIČKY
Program je dostupný od 27. 1. 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.

MŮJ SVĚT
26. 2. – 22. 3. 2020, vernisáž 25. 2. 2020 v 17 hodin

Výstava snímků 12. ročníku celonárodní fotografické soutěže Můj svět bude opět k vidění v His-
torické výstavní budově. Soutěž byla určena pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Cha rit 
z celé České republiky. Také v letošním roce budou 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. Součástí vernisáže bude také 
ocenění tří vítězů v každé kategorii. 

„NEJEN TRPKÁ KRÁSA“. SPOLUPRÁCE PAULA GEBAUERA 
S ARCHITEKTEM LEOPOLDEM BAUEREM 
10. 2. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům 
– vstup přes zahradu z ulice Komenského
Zveme vás na doprovodný program k výstavě Paul Gebauer, „akademický malíř 
a sedlák“. Přednáška je věnována architektuře a vnitřní výzdobě kostela sv. Hedviky 
v Opavě z let 1935–1938. Kostel navrhl Leopold Bauer a malířská výzdoba je dílem 
Paula Gebauera. Výklad se soustředí na dialog obou tvůrců a jejich dílo situuje do 
historického kontextu. Přednáší historik umění profesor Jindřich Vybíral. 
Vstup zdarma. 

VÁNOCE VE SVĚTĚ
3. 12. 2019 – 8. 1. 2020 / Müllerův dům

Výstava přibližuje návštěvníkům interaktivní formou tradice období ad-
ventu a Vánoc nejen u našich sousedů, ale také v dalekých a exotických 
zemích. Přijďte se vánočně naladit do muzea a podívat se, jak slaví Vá-
noce v jiných částech světa, co mají s námi společného a v čem se liší. 
Sami si také budete moci některé tradice a zvyky vyzkoušet.
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Slezské zemské muzeum, 
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava,
tel.: +420 553 622 999, 
e-mail: szm@szm.cz, www.szm.cz, 
náklad: 1 000 ks, 
redakce: Jana Nevřelová, David Váhala,  
grafika: Pavel Kubný,
tisk: Tiskárna Knopp, uzávěrka 1. 12. 2019. 
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.

1. 1. – 3. 1. 2020: zavřeno

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:  
po−ne 8−16 hod.
1. 1. − 3. 1. 2020: zavřeno
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vstupné:  
expozice a výstavy 50/30 Kč, 
rodinné 120 Kč

NÁŠ LES
1. 4. 2019 – 31. 3. 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 nejrůz-
nějších typů významnou částí naší krajiny. Na výstavě navštívíme nejen lužní lesy, bučiny a jedlobučiny, 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, zastou-
penými lesním hmyzem. Vydejte se s námi do našich lesů!

PŘÍBĚHY Z HERBÁŘE
1. 4. 2019 – 31. 3. 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 unikátními doklady herbářových položek, jako jsou například dochované herbá-
řové položky jednoho ze zakladatelů Slezského zemského muzea, Mückusche von Buchberga, položky významných botaniků Tomáše Svěráka či Emanuela Urbana, 
nebo sběry mechorostů od Josefa Dudy. Zaměříme se také na pohnutou historii sbírky a seznámíme se s řadou osobností, které byli či jsou se sbírkou spojováni, ať už 
v dobrém, či naopak.

Národní památník  
II. světové války

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

otevírací doba:  
leden – 9. duben: zavřeno

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: 
leden – duben: zavřeno

Areál čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky

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

otevírací doba:
leden – březen: zavřeno

bec první instituce svého druhu v českých zemích. 
Dlouhou dobu svého působení započal v třípo-
kojovém bytě, aby se poté přemístil do domu ně-
kdejšího sirotčince. Ani ten však záhy potřebám 
charitních služeb nestačil. Časy se změnily až s po-
čátkem 20. století, kdy si mohla Kongregace dovo-
lit úvahy o novém, důstojném sídle ústavu. Žádost 
o povolení k výstavbě budoucího Mariana v místě 
průsečíku nově vznikající ulice Roosveltovy a starší 
ulice Hradecké byla podána v červenci 1907 a po 
dnes neuvěřitelných devatenácti měsících byl dne  
1. dubna 1909 nový Mariánský ústav otevřen. Spo-
lu s Kongregací jako investorem a provozovatelem 
byli nepochybně hybnou silou výstavby její du-
chovní autoři, jejichž identifikace zaměstnává již 
několik generací uměleckých historiků. Těmi zatím 
posledními jsou PhDr. Dana Kouřilová a Mgr. Lu- 
cie Augustinková, Ph.D., které před chystanou 
opravou Mariana zpracovaly v roce 2015 podrob-
ný stavebně-historický průzkum. Detailně ana-
lyzované reálie a podkladové materiály obohatil 
nečekaně, v příslovečných za pět minut dvanáct, 
dosud zcela neznámý soubor tematické plánové 
a technické dokumentace, nabídnutý k akviziční-
mu výkupu Slezskému zemskému muzeu v Opavě. 
Přednáší autorky průzkumu PhDr. Dana Kouřilová  
a Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. Vstup zdarma.

VYSOKÉ TAURY BEZ LYŽÍ 
A DOLOMITY BEZ FERÁT
18. 2. 2020 v 17 hodin / Müllerův dům

Rakouské Alpy jsou v současnosti spojeny s kilome-
try sjezdovek v komfortně vybavených lyžařských 

POLICIE A KRIMINALISTIKA 
V RAKOUSKÉM SLEZSKU DO ROKU 1918
22. 1. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Přednáška představí období formování moderní kri-
minalistiky na přelomu 19. a 20. století se zaměřením 
na oblast Opavska a Ostravska. Pozornost se sou-
středí na okolnosti vzniku státní policejní struktury 
a představí významné osobnosti, jako byl průkopník 
kriminalistické osvěty Karl Dohlenschall či pozdější 
šéf pražské policie Gottfried Kunz. Posluchači se se-
známí s významnými kriminálními kauzami doby, 
stejně jako se státně-bezpečnostní činností policie 
v letech první světové války. Přednáší Ondřej Kolář, 
historik Slezského zemského muzea. Vstup zdarma.

TRAGICKÉ UDÁLOSTI V KRÁLOVSKÝCH 
A CÍSAŘSKÝCH DOMECH
29. 1. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Život evropské aristokracie v 19. a 20. století neprová-
zely pouze oslavy a radovánky. Rovněž členové krá-
lovských a císařských rodin neměli na růžích ustláno 
a stejně jako jejich poddaní byli vystaveni nemocem 
a tragédiím. Zajímá vás, co všechno byli vládci nu-
ceni řešit a jaká prokletí je srážela na kolena? Přijďte 
si poslechnout přednášku Kamila Rodana, historika 
Slezského zemského muzea. Vstup zdarma.

SINUSOIDY OPAVSKÉHO MARIANA
5. 2. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Mariánský ústav Kongregace dcer Božské lásky 
se v Opavě zabydlel již v roce 1870, a to jako vů-

střediscích. Nezapomenutelné okamžiky můžeme 
ale prožít i mimo lyžařskou sezónu – na zdánlivě 
pustých skalnatých hřebenech i balvanitých svazích 
se zbytky sněhu nás okouzlí zdobné květy kytiček 
přitisklých k šedivému kamení. Úsměv vyloudí srd-
naté varování bělořita odvádějícího pozornost od 
hnízda i „skřivaní“ zpěv lindušek. Daleko slyšitelné 
hvízdání svišťů podtrhuje scenérii korunovanou bí-
lými oblaky poháněnými divým větrem. A Dolomity? 
Bizarní štíty a věže ční ze suťových kuželů, v nichž 
se skaliska pomalu, leč nezadržitelně po milióny let 
proměňují. Bělostné kamení oslňuje očarovaný zrak 
stejně jako sněhová výležiska. Nezbývá než stanout 
v němém úžasu… Bohatství flóry i fauny korutanské 
části Vysokých Taur a Dolomit v okolí Cortiny dˈAm-
pezzo představí ostravská botanička Věra Koutecká. 
Vstup zdarma.

FESTIVAL BRATISLAVSKÁ LYRA 
V PRVNÍCH LETECH NORMALIZACE 
(1970–1979)
26. 2. 2020 v 17.15 hodin / Müllerův dům

Od doby svého založení v roce 1966 se stal festival 
Bratislavská lyra stálicí mezi osvědčenými hudební-
mi festivaly. Po letech otevřenosti a svobody se však 
i jeho pořadatelé museli od počátku 70. let vyrov-
návat s omezeními, která přinesla nastupující nor-
malizační éra. Pokud vás zajímá, jaké tváře česko-
slovenského popu na Lyře zářily a které jejich písně 
se staly osvědčenými hity, případně jak se tzv. „pod-
prsenková“ aféra podepsala na průběhu soutěžního 
klání, přijďte na přednášku Kamila Rodana, historika 
Slezského zemského muzea. Vstup zdarma.

Přednáškový cyklus

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MÜLLEROVA DOMU
každou sobotu a neděli v 10 a 15 hodin

Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruovaného 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 Legionářské muzeum. 

Vstup na přednášky je z ulice Komenského přes zahradu Müllerova domu.


