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adresa: 
Komenského 10, Opava
tel.: 553 714 809, 604 393 778  
e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba:  
po–ne 8.00–18.00 hod.

MŮJ SVĚT
3. 3. – 16. 3. 2017
Vernisáž 2. 3. 2017 v 18.00 hodin

Výsledky již 9. ročníku fotografické sou-
těže s názvem Můj svět vám předsta-
víme v Historické výstavní budově. 
Soutěž, jejímž cílem je přiblížit široké 
veřejnosti záslužnou činnost charit po 
celé České republice, si v průběhu uply-
nulých let získala značnou prestiž. Také 
v letošním roce mohli soutěžící z řad 
zaměstnanců, dobrovolníků i klientů 
charit zasílat snímky do tří kategorií – 
Portrét, Život kolem nás a Jak to vidím 
já. A jak dopadlo rozhodování odborné 
komise?  Přijďte na výstavu a zhlédněte 
nejen vítězné fotografie, ale řadu dalších 
zajímavých snímků.   

NOC S ANDERSENEM
31. 3. 2017 od 19.00 hodin

O tom, že i čtení knížky se může stát vzrušujícím dobrodružstvím, přesvědčíme 
naše dětské návštěvníky na akci s názvem Noc s Andersenem. Muzejní exponáty 
ožijí prostřednictvím barevných filtrů a celý svět promítneme na kupoli muzea. 
Na jednotlivých stanovištích postupně odhalíme příběh, který si společně s dětmi 
přečteme. Připraveno bude i malé překvapení a chybět nebude ani nocování ve 
spacím pytli ve výstavní expozici. 
Protože kapacita této akce je omezena, zájemci ve věku 8-11 let budou vybráni 
na základě motivačního dopisu, který mohou poslat na e-mail andersen@szm.cz,  
a to nejpozději do 15. 3. 2017.

DEN ZEMĚ 
21. 4. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin

Základní pojmy z ekologie, hlavní společenstva živočichů a rostlin, ukázka principu 
koloběhu látek v přírodě nebo prezentace ohrožených druhů živočichů. To a mnoho 
dalšího představíme zájemcům nejen o přírodu v rámci celosvětového Dne Země. 
Návštěvníci si vyzkouší své znalosti přírodnin, změří svou ekologickou stopu nebo 
se dozví, jak správně recyklovat či zakládat kompost. Přiblížíme jim také hlavní omy-
ly a mýty týkající se ochrany přírody.

S populárně-naučnou přednáškou vystoupí v 15.00 hodin světoznámý odborník 
na ekologii a vážky doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. 

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

Arboretum  
Nový Dvůr

adresa: 
Stěbořice, Nový Dvůr
tel.: 733 739 173  
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba:  
březen: po–ne 8.00–16.00 hod.
duben: po–ne 8.00–18.00 hod. 

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE 
V ARBORETU NOVÝ DVŮR
1. 4. 2017 – 1. 4. 2018

Již se založením arboreta 
v roce 1958 je spojeno pěs-
tování subtropických a tro-
pických rostlin.  Na místě 
rozpadlé množárny, posta-
vené za původního majitele 
Quida Riedla (1878 – 1946), 
vzniká malý skleník s vlast-
ní kotelnou. V té době ještě 
pěstované rostliny nemě-
ly charakter opravdových 
sbírek, ale kaktusy, palmy, 
orchideje a řada druhů po-
kojových rostlin už tenkrát 
poutala velký zájem prv-
ních návštěvníků. Pro lepší 
podmínky odborné práce, 
sbírkové činnosti a prezen-

tačních výstupů bylo nutno postavit nový a tomuto účelu adekvátní skleníkový areál. 
Jaký byl časový sled příprav a prací na první skleníkové expozici? Která léta patřila k těm 
nejlepším? A jak probíhala likvidace tohoto komplexu? To vám přiblíží výstava umístěná 
ve výstavním pavilonu v parku Arboreta Nový Dvůr. 
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JARO 
V ARBORETU 
22. 4. a 23. 4. 2017 
od 9.00 do 17.00 hodin

Přivítejte s námi jaro a užijte si 
krásný a klidný pobyt v příro-
dě. Víkend plný zábavy čeká na 
malé i velké návštěvníky, kteří si 
mohou vyzkoušet své znalos-
ti z oboru botaniky a zoologie. 
Pro děti jsou připraveny zábav-
né hry, například kuličky, kroket, 
petanque, ale také soutěže o za-
jímavé ceny. Bohatý kulturní pro-
gram doplní nabídka regionálních 
potravin a výrobků. Připravena je 
také ochutnávka tradiční vaječné 
smaženice. V sobotu 22. 4. se ve 
14.00 a 16.00 hodin uskuteční 
přednáška na téma „Přehlížený 
svět mechorostů“. O tom, jak fas-
cinující může tento svět být, vás 
přesvědčí Lukáš Číhal z botanic-
kého pracoviště SZM.
Vstupné 35/55/120 Kč.
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JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA 
MECENÁŠ A DONÁTOR SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 
31. 3. – 13. 8. 2017

Výstava je věnována štědrému mecenáši a donátoru Janu II., knížeti z Lichtenštejna, který 
v letech 1884–1929 daroval Slezskému zemskému muzeu více než pět set významných 
uměleckých předmětů, a to nejen ze svých sbírek, ale zajistil i mnoho jiných děl, která 
vhodně doplňovala muzejní fond. V neposlední řadě daroval muzeu i pozemek a finanční 
dar na stavbu dnešní Historické výstavní budovy. Diváci se budou moci projít lichtenštejn-
skou obrazárnou, která ve dvou částech nabídne přehlídku přibližně padesáti obrazů: od 
dubna do 8. června se seznámí s malířstvím 15. až 18. století, od 9. června bude pro diváky 
připravena přehlídka pláten 19. a 20. století. Sbírka sochařství představí kolekci třiceti děl 
zahrnující gotické dřevořezby i unikátní plakety a medaile, kterými se kromě našeho 
muzea pyšní i sbírky The Metropolitan Museum v New Yorku či The National Gallery of Art 
ve Washingtonu. Sbírkově nejobsáhlejší částí bude kolekce užitého umění zahrnující před-
měty ze skla, keramiky či porcelánu a prezentující unikátní kusy nábytku, např. zlacenou 
dětskou kolébku či bohatě zdobenou postel s nebesy. Na výstavě se návštěvníci seznámí 
i s dějinami lichtenštejnského rodu, s jejich působením na Opavsku a Krnovsku a budou 
mít možnost zhlédnout portrétní galerii členů tohoto rodu z muzejních sbírek. 
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vstupné:  
expozice a výstavy 40/20 Kč,  
rodinné 90 Kč

Doprovodné edukační programy 
k části Příroda Slezska

DIVADLO VE SLEZSKU
Hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem 
a osobám s mentální retardací a tělesným postiže-
ním. Divadelní hrou a divadelními pomůckami pro-
hloubíme vztah ke kultuře a umění. Rozvineme vní-
mání sluchové, hmatové a zrakové. Zaměříme se na 
komunikační schopnosti a verbální i neverbální vyja-
dřování formou dramatické výchovy.
Program splňuje témata RVP Praktické školy. 
Max. počet osob je 10–15.

Doprovodné edukační programy 
pro návštěvníky se specifickými 
potřebami

Program je určen pro osoby s lehkou 
mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, 
tělesně postižené osoby.
40–60 minut

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

Doprovodné edukační programy 
k části Encyklopedie Slezska

VZÁCNÍ SAVCI
V programu se návštěvníci dozvědí zajímavosti ze 
života vzácných a ohrožených savců. 

Žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad veřejnosti.
60 minut

Žáci  2. stupně ZŠ, studenti SŠ a skupiny 
zájemců z řad veřejnosti.
60 minut

Žáci MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. 
60 minut

Žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ 
a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.
60 minut
Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. et Mgr. Tereza Rusková, tel.: 778 488 260 
e-mail: ruskova@szm.cz.

VELIKONOCE V MUZEU
V krátkém povídání se s dětmi projdeme obdobím 
od Popeleční středy do Velikonočního pondělí. Čte-
ní velikonočního příběhu doplní aktivity k některým 
zvykům a tradicím. Součástí programu bude i tvořivá 
dílna, kde si děti vyrobí jednoduché dekorace.

Program ve dvou verzích podle věkových 
skupin je určen pro žáky 3.–5. a 6.–9. ročníků ZŠ.
90 minut

Žáci 3.–4. ročníků ZŠ, 
dostupný od dubna 2017.
60 minut

Program je určen pro žáky 5.–9. ročníků ZŠ.  
90 minut

Program je dostupný dětem předškolního 
věku, 1.– 3. ročníků ZŠ od 20. března.
60 minut

JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA, MECENÁŠ 
A DONÁTOR SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Program o uměleckých sbírkách evropského význa-
mu darovaných knížetem Janem II. z Lichtenštejna 
našemu muzeu. Jestliže neplánujete v nadcházejí-
cím období cestu do Metropolitního muzea umění 
v New Yorku nebo do Národní galerie ve Washin-
gtonu, přijďte se podívat k nám, některé předměty 
máme shodné.

Program je určen pro žáky 6.–9. ročníků ZŠ, 
studenty SŠ a zájemcům z řad veřejnosti. 
cca 60 minut
Nutná předchozí rezervace: 
Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823
e-mail: pavlickova@szm.cz.

Edukační programy   Vstupné 20 Kč, pedagogický dozor zdarma

Doprovodný edukační 
program k výstavě

Tradiční sklizeň oliv v Řecku
29. 3. 2017 v 17.30 hodin

Olivy a olivový olej patří k základním potravinám ve 
Středomoří již od prehistorických dob. Autor přednáš-
ky se na podzim loňského roku osobně účastnil skliz-
ně v malé rodinné firmě v městě Preveze na západním 
pobřeží Řecka, která olivy sklízí starým ručním způso-
bem. S tajemstvím výroby olivového oleje vás seznámí 
Jakub Kubačka, statutární zástupce Natury Opava.

OD NITĚ KE KOŠILI – O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH 
I TEXTILNÍCH TOVÁRNÁCH
Děti se zaměří na původ rostlinných i živočišných 
vláken, proces jejich zpracování a využití v textilním 
průmyslu. Pro děti starší 13 let je téma zpracováno 
z hlediska globálního kontextu. Účastníci budou roz-
víjet své smysly, kooperativní metody práce i kritické 
myšlení. 

Program je určen pro všechny věkové 
skupiny včetně zájemců z řad veřejnosti. 
60–90 minut

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Nahlédněme společně do světa ptáků. Povíme si 
o jejich zvláštnostech a dovednostech.

SLONÍ ŽIVOT
Společně se seznámíme se životem slonů v divočině 
i v zajetí. Popovídáme si blíže o vystaveném prepará-
tu slona indického Calvinovi. Nebude opomenuto ani 
důležité téma ochrany volně žijících slonů. 

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Děti se podívají do koloniálu z 20. let 20. století v expo-
zici Encyklopedie Slezska. Získávají informace o kolo-
niích, dotýkají se tématu zámořských objevů. Během 
lekce se zabývají pravostí peněz v historii a zkoumají 
ochranné prvky na současných bankovkách. 

B-F-L-M-P-S-V-Z
Chcete dětem ukázat, že se vyjmenovaná slova 
neučí nazpaměť jen kvůli známkám? Děti je bu-
dou hravou formou hledat, nacházet a propojovat 
s konkrétními předměty či obrázky ve stálých expo-
zicích muzea. 

ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM 
CHTĚJÍ OBRAZY A SOCHY ŘÍCT?
Program o významech zobrazeného. Symbolika 
v barokním malířství a sochařství dosáhla svého 
vrcholu, ale znaky, jinotaje a podobenství naši spo-
lečnost ovlivňují i nyní. Pokud symbolům nerozu-
míme, můžeme se ztratit i v současném světě. 

Přednáškový cyklus
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MALÝ VELKÝ SVĚT
Pojďte se blíže seznámit s nejpočetnější skupinou 
živočichů na planetě Zemi a její nepostradatelnou 
úlohou v naší přírodě. Hlavní roli zde hraje rozmanitý 
svět hmyzu.

SLON INDICKÝ V MUZEU
Poznejte s námi slona indického! Společně si popo-
vídáme, 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.

Program je určen pro osoby s lehkou 
mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, 
tělesně postižené osoby.
40–45 minut

Odpočinutí věčné aneb královské hroby, 
hrobky a pohřebiště v novodobé historii
1. 3. 2017 v 17.30 hodin

Královské hroby a hrobky dnes představují němé 
svědky slávy svých majitelů a velikosti jejich bohat-
ství. Umístění v nich se však řídilo a řídí přesnými 
pravidly. Zamysleli jste se někdy nad tím, v kolika 
rakvích panovníci odpočívají a kdo jim v nich dělá 
společnost? Kdo s kým může po smrti ležet v jedné 
místnosti a jaká forma náhrobku uctí vznešeného 
zesnulého? Pokud se to chcete dozvědět, přijďte 
si poslechnout přednášku historika Kamila Rodana 
z Oddělení historického výzkumu Slezského zem-
ského muzea. 

Filmový dokument o preparaci slona indického
8. 3. 2017 v 17.30 hodin

Jiří Pecháček se dlouhodobě a s velkým zájmem, 
kromě jiných aktivit, věnuje dokumentaci prepará-
torských postupů, které doznaly za poslední půlsto-
letí zásadních technologických změn. Jeden z jeho 
posledních dokumentů je film o preparaci slona in-
dického, který vám představí během své přednášky.

Město muzeí
22. 3. 2017 v 17.30 hodin

Opava je městem muzeí. To je výchozí teze esejistic-
kých textů, soustředěných do nové knihy pracovníka 
Oddělení historického výzkumu SZM Pavla Šopáka, 
který jí završil své poznání historie Slezského zem-
ského muzea a jeho historických předchůdců – těch 
domnělých i těch skutečných. Se svou publikací a je-
jím obsahem vás podrobně seznámí Pavel Šopák.

CESTA KOLEM
SVĚTA
1. 8. 2016 – 31. 3. 2017

Kolik je vlastně kontinentů? 
Co je to světadíl? Možná vás 
překvapí, že ani dnes nejsou 
odborníci v počtu konti-
nentů zajedno a geografo-
vé z různých zemí vydělují 
různý počet kontinentů. Vý-
stava v Arboretu Nový Dvůr 
vám představí základní cha-
rakteristiky pěti kontinentů: 
Afriky, Eurasie, Ameriky, Aus-
trálie a Antarktidy. K vidění 
jsou exotické exponáty ze 
zoologické a entomologické 
sbírky, doplněné vzorky mi-
nerálů a hornin ze světových 
nalezišť a ukázkami rostlin-
ných společenstev.
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Československá populární hudba 
a její představitelé na festivalu MIDEM 1968–1969
5. 4. 2017 v 17.30 hodin

Hudební festival v jihofrancouzském městě Cannes 
představoval na konci 60. let 20. století tržiště, na 
kterém se každoročně setkávali zpěváci a produ-
centi téměř ze všech zemí světa. Jste zvědaví na to, 
kdo z tehdejších československých zpěváků nás na 
světové fórum uvedl a jakých výsledků tehdy dosá-
hl? Zajímá vás, jak to v zákulisí takového hudebního 
tržiště vypadalo? Pokud ano, přijďte si poslechnout 
přednášku historika Kamila Rodana z Oddělení histo-
rického výzkumu Slezského zemského muzea.

Osudy darů knížete Jana II. z Lichtenštejna 
Slezskému zemskému muzeu
26. 4. 2017 v 17.30 hodin

Výstava Jan II. kníže z Lichtenštejna, mecenáš a do-
nátor Slezského zemského muzea, představuje dary, 
které se v muzejní sbírce dochovaly. Ale jaká byla 
jejich historie? Mohly projít velkými aukcemi sta-
rožitností v evropských aukčních domech nebo je 
Jan II. z Lichtenštejna zakoupil na svých cestách po 
Evropě a muzeu následně daroval? A co se s nimi 
dělo poté? Tyto i další otázky zodpoví Martin Janák, 
spoluautor výstavy a kurátor uměleckohistorického 
pracoviště SZM.



Národní památník  
II. světové války

adresa: 
Hrabyně 192 
tel.: 553 775 091, 732 974 070 
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
otevírací doba:  
březen: zavřeno
duben: od 14. 4. 
út–ne 9.00–17.00 hod.
17. 4. velikonoční pondělí - 
mimořádně otevřeno 9.00-17.00 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
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VĚRNI ZŮSTANEME 
(BOJOVÁ CESTA ČESKOSLOVENSKÉ 
JEDNOTKY V SSSR)
14. 4. – 30. 11. 2017
Vernisáž 13. 4. 2017 v 17.00 hodin

Výstava přibližuje vznik a bojovou činnost československé za-
hraniční armády na východní frontě během II. světové války. Ná-
vštěvníci se seznámí s vývojem od polního praporu k armádnímu 
sboru v Sovětském svazu a s hlavními bojovými operacemi, jichž 
se Čechoslováci účastnili. Pozornost bude věnována i národnostní 
skladbě vojáků a jejich každodennímu životu, opomenuto nebude 
ani postavení žen v armádě. Výstava připomíná také některé osob-
nosti, jako byli tankista Bedřich Opočenský, letec Anton Droppa či 
ostřelovačka Marie Ljalková.

Hvězdicový pochod 
29. 4. 2017 od 9.00 do 13.00 hodin

Třetí ročník pochodu „Po stopách bojovníků za svobodu“, který organizuje Český svaz bojovníků za svobodu 
společně s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a Národním památníkem II. světové války. 
Pochod se koná na počest oslav ukončení II. světové války a 72. výročí osvobození Československa. Účastníci 
si mohou vybrat trasu dle svých fyzických možností v rozpětí od 4,5 do 9,5 km. Cílem pochodu je památník 
v Hrabyni. 

Osvobození města Opavy 
22. 4. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin

Opava patřila při osvobozování regionu k těm místům, 
která závěrečnými boji ostravské operace značně utr-
pěla. Celé město hořelo, většina domů byla poškozena 
a opavský průmysl byl zcela zničen. Dne 22. dubna 1945 
bylo město osvobozeno vojsky 60. armády generála Ku-
ročkina. Tuto významnou událost připomeneme také 
v památníku. V tento den vypraví Statutární město Opa-
va několik autobusů, které zdarma přivezou do Hrabyně 
zájemce o prohlídku expozic památníku. Autobusy po-
jedou v 10.00 a 14.30 hodin od vlakového nádraží Opava
-východ, vstup do areálu památníku je zdarma. 

PAINTED BY AIR – NAMALOVÁNO VZDUCHEM  

14. 4. – 30. 11. 2017
Vernisáž 13. 4. 2017 v 17.00 hodin

Výstava obrazů malířky a spisovatel-
ky Ivy Hoňkové s tematikou letadel 
z období II. světové války. Autorka žije 
a pracuje ve Studénce a mezi její zájmy 
patří kosmonautika, astronomie, letectví 
a výtvarné umění.

Památník 
Petra Bezruče

adresa: 
Ostrožná 35, Opava
tel.: 553 625 024
e-mail: ppb@szm.cz
otevírací doba:  
po, st, pá 
8.00–12.00 hod.; 13.00–16.00 hod.
út, čt 
10.00–12.00 hod.; 13.00–18.00 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
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Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Srub Petra Bezruče

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

vstupné: 
expozice 20/10 Kč, 
rodinné 45 Kč 
otevírací doba: 
březen–duben: zavřeno

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

otevírací doba: 
březen: zavřeno
duben: pá 9.00–15.30 hod. 
so, ne, svátky 11.00–17.00 hod.

Setkání s příslušníky 
1. čs. samostatné letecké divize 
u příležitosti osvobození obce Hrabyně 
27. 4. 2017 v 11.00 hodin

Dne 27. dubna 1945 byla po tuhých bojích a za velkých 
lidských obětí osvobozena obec Hrabyně. U příležitos-
ti tohoto výročí proběhne v obci pietní akt, kterého se 
každým rokem účastní také příslušníci 1. čs. samostatné 
letecké divize. 

Slavnostní setkání s veterány k 72. výročí osvobození Moravskoslezského kraje
28. 4. 2017 v 15.00 hodin 

Každým rokem se scházejí veteráni a příznivci 1. čs. samostatné tankové brigády v Národním památníku  
II. světové války v Hrabyni, aby si připomněli kruté boje na konci II. světové války v rámci ostravsko-opavské 
operace. Těchto bojů se někteří z nich přímo zúčastnili, a proto již od rána navštěvují pomníky a hroby svých 
kamarádů v kraji. V pietním sále památníku se účastníci setkání pokloní památce obětí války u sarkofágu s prstí 
z významných bojišť II. světové války. 

VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
V minulém roce byla po rekonstrukci opět zpřístupněna vyhlídka na jednom ze dvou klínů pa-
mátníku. Návštěvníci tak mohli vystoupat po 104 schodech vzhůru a při příznivém počasí se 
rozhlédnout do okolí. Při dobré viditelnosti dohlédli až na vrcholek Pradědu, Lysé hory či na 
území Polska. Také letos navážeme na oblíbenou atrakci a každý víkend ve 13.00, 14.00 a 15.00 
hodin umožníme návštěvníkům tento nevšední zážitek.
Vstupné: 10 Kč pro návštěvníky starší 6 let.
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Edukační program je určen pro děti 
z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ
60 minut

TOULKY MUZEJNÍHO FOTOGRAFA
22. 2. – 30. 7. 2017

Svou  fotografickou dráhu začal Rudolf Chodura již 
sice jako člen opavského Klubu fotografů amatérů, 
kouzlu fotografie naplno podlehl až začátkem 20. let 
20. století, kdy se seznámil s dr. Wilhelmem Braunem, 
tehdejším ředitelem Slezského muzea. Dr. Brauna 
Chodurovy fotografie natolik zaujaly, že mu oka-
mžitě nabídl  spolupráci při dokumentaci kulturních 
památek ve Slezsku. Prostřednictvím vystavených 
snímků se seznámíte s podmanivou krajinou přede-
vším západního Slezska. Fotografův vytříbený smysl 
pro fotografickou kompozici a vlastní citlivý přístup 
vytvořil díla nadčasového přesahu. 

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 8.00–15.30 hod. 
čt 8.00–12.30 hod.

Mapa areálů

Program je určen pro děti z mateřských škol
a žáky ZŠ až do 5. ročníku, vyšší stupeň ZŠ, 
studenty SŠ 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. Program je vytvo-
řen dle požadavků Rámcových vzdělávacích 
programů MŠMT. 60 minut

Program je určen pro žáky vyšších ročníků 
ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad 
ostatních návštěvníků. Program je vytvořen 
dle požadavků Rámcových vzdělávacích pro-
gramů MŠMT. 60 minut

Edukační programy   Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

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 fron-
tách 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. Pro-
gram pro tyto skupiny odpovídá požadavkům Rám-
cových vzdělávacích programů MŠMT.

„VÁLKA JE VŮL“ ANEB II. SVĚTOVÁ VÁLKA 
PRO NEJMENŠÍ
Pro nejmenší návštěvníky je připraveno i základní se-
známení s II. světovou válkou, kde jim budou vysvět-
leny hlavní pojmy tohoto dějinného konfliktu. Po-
znají 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 problema-
tiky, 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 je určen pro děti z mateřských škol
a žáky ZŠ až do 5. ročníku 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 čes-
koslovenských i zahraničních. Poznají jejich osud, 
jejich odhodlání, vycítí umělcův vliv na životy lidí bě-
hem 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 aktiv-
ními částmi. Účastníci si odnesou poznatky s sebou 
ve vyplněném pracovním listu. 

VĚRNI ZŮSTANEME
Letos si připomínáme 75 let od vzniku 1. českoslo-
venského armádního sboru v SSSR. Tomuto výročí 
se věnuje i sezónní výstava ve správní budově pa-
mátníku. Edukační program Věrni zůstaneme je vy-
tvořen 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 vyššího stupně ZŠ 
a studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostat-
ních návštěvníků. Program je vytvořen dle 
požadavků Rámcových vzdělávacích progra-
mů MŠMT. 50 minut

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH
Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi pro-
vázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mno-
há z nich pomáhala vojákům vydržet válečné útrapy 
a mnohá z nich při své službě položila život. Program 
přiblíží návštěvníkům osudy koňů, psů, holubů nebo 
velbloudů a zábavnou formou poukáže na osudy 
konkrétních zvířecích hrdinů. 

Program je určen pro všechny 
věkové kategorie. 45–60 minut

HOLOCAUST A TRANSPORTY 
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA
Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky 
se stručnou historií židovského národa. Objasněny 
budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus či ho-
locaust. S využitím dobových dokumentů a nahrávek 
pamětníků objasní okolnosti, které vedly k masovým 
transportům evropských Židů do ghett a koncentrač-
ních táborů v období II. světové války.

Nutná předchozí rezervace: 
Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091 
e-mail: zidkova@szm.cz.

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 vojá-
ků z českých zemí jak v rakousko-uherské armádě, 
tak v legiích. Účastníci si mohou prohlédnout doku-
menty vztahující se k 1. světové válce. 

Program je určen pro žáky vyššího stupně ZŠ 
a studenty SŠ a veřejnost. Program je vytvo-
řen dle požadavků Rámcových vzdělávacích 
programů MŠMT. 60 minut

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA 
V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku toho-
to státního útvaru, dobu trvání a významné události 
v jeho historii. K objasnění některých událostí využívá 
program výpovědi pamětníků a dobových dokumen-
tů. Nechybí ani mapa, která ukáže hranice protekto-
rátu se všemi jeho specifiky. 

Program je určen pro žáky vyššího stupně ZŠ 
a studenty SŠ a veřejnost. Program je vytvo-
řen dle požadavků Rámcových vzdělávacích 
programů MŠMT. 50 minut

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

Edukační programy    Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE
Každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 
hod. se v prostorách PPB koná workshop pro peda-
gogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. 
Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační 
činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat 
zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi 
školami a muzeem na vzdělávací bázi. Na workshop 
je nutno se předem objednat (stačí v uvedený den do 
12.00 hod.). Maximální počet účastníků je šest osob. 
Účast na akci je zdarma.

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA
Cílem edukačního programu je seznámit děti s po-
jmem „muzeum“, jeho významem pro jednotlivce 
i společnost. Děti budou během programu sezná-
meny s jednotlivými profesemi (kurátor, archeolog, 
etnograf, zoolog, paleontolog). Budou jim vysvětleny 
pojmy jako expozice, výstava, výstavní prostory, sbír-
kový předmět, depozitář a vernisáž. Děti budou mít 
možnost orientovat se v expozici, rozvíjet myšlení, 
vzájemně spolupracovat, esteticky vnímat a pozná-
vat hodnoty minulosti. 

Během edukačního programu se jim představí lout-
ka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní 
tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou 
mohou seznámit s netradičním prostředím, v němž 
se historie prolíná se současností i budoucností.

• základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
• rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ
   45/90 minut 

   

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE
V rámci edukačního programu se žáci a studenti se-
známí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života 
a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je také 
poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho 
sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.

Novinkou je provádění školních skupin v dobovém 
kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu 
z Bezručových múz). Součástí programu jsou i pra-
covní listy, které si žáci a studenti odnášejí po jejich 
vyplnění s sebou. Po předchozí domluvě lze prohlídku 
doplnit o četbu básní z básnické sbírky Slezské písně 
nebo přednes básně Stužkonoska modrá.

DOPROVODNÝ EDUKAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ 
„TOULKY MUZEJNÍHO FOTOGRAFA“
Kdo byl Rudolf Chodura, čím byl spjat s Opavou, jaké 
byly jeho životní a profesní křižovatky? Edukační 
program představuje opavského fotografa jako jed-
nu z klíčových osobností zabývající se fotografickou  
dokumentací ve  Slezském zemském muzeu. Pro-
střednictvím lektorovaného výkladu se žáci a stu-
denti seznámí s výstavou a prohlédnou si fotogra-
fie. Součástí programu je pracovní list, zastavení se 
u vybraných exponátů, literární a výtvarná dílna.

WORKSHOP PRO VEŘEJNOST 
„VELIKONOCE A LIDOVÉ ZVYKY“
V rámci sobotních workshopů mají rodiče s dětmi, 
senioři a další zájemci možnost dozvědět se třeba 
i nové informace o slavení Velikonoc. Velikonoční 
svátky i s předchozím postním obdobím byly ozdo-
beny celou řadou lidových dekorací. Ty měly nej-
častěji symbolický význam a byly vázány na dávné 
obyčeje. Dozvíme se, co to jsou např. líta, mojičky, 
pučálka, jidášky atd.
Zkusíme si vyrobit líta – k tomu je nutné přinést 
si pár větviček břízy, vrby jívy a vrcholek smrčku, 
1-2 vyfouknutá vejce. 
Termíny konání: 18. 3., 25. 3., 1. 4., 9. 4. 2017
Nutná předchozí rezervace vybraného termínu.
Doba konání: 14.00-16.00 hod.
Vstupné: 20,- Kč

Edukační program je určen 
pro žáky 5.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ
45/90 minut

POHÁDKOVÉ ČTENÍ „BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU“
Edukační program pro děti, kde si poslechnou neje-
nom říkadla, ale i nejznámější a nejoblíbenější dět-
ské lidové písničky.
Součástí programu je pohybová  a výtvarná dílna.

Program je určen pro žáky 1.-3. roč. ZŠ
60 minut

vstupné:
expozice 40/20 Kč,
rodinné 90 Kč

Nutná předchozí rezervace: 
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024
778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz. 


