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adresa: 
Komenského 10, Opava
tel.: 553 714 809, 604 393 778  
e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba:  
po–ne: 8–18 hod.

PŘÍRODOU S LUDVÍKEM KUNCEM
16. 6. – 26. 11. 2017

Unikátní akvarely zoologa, výtvar-
níka 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 věno-
val zvláštní pozornost sledování 
rysů, vlků a medvědů v Karpatech 
a vynaložil nemalé úsilí k ochra-
ně těchto šelem. Svůj pozorovací 
talent a výtvarné nadání vložil do 
nespočetného množství kreseb, 
které nezapřou hluboký vztah ma-
líře k přírodě.

EXPERIMENTY V MUZEU
10. 7. – 14. 7. 2017

Příměstský tábor na téma „Experimenty v muzeu“ 
je určen pro děti od 6 do 12 let. Hravou formou spo-
lečně s námi prozkoumají umělecká díla prostřed-
nictvím fyzikálních a optických pokusů. Tábor bude 
probíhat po celý týden každý všední den od 8 do 
16 hodin. Kapacita táboru je omezena. Pro více 
informací včetně aktuálního počtu volných míst 
kontaktujte Mgr. Lucii Neumanovou na e-mail 
neumanova@szm.cz., tel.: 778 488 261.

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:  
červenec–srpen: po–ne 8–18 hod.
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INDIÁNSKÉ 
LÉTO
19. – 20. 8. 2017 
od 10 do 18 hodin

V Arboretu Nový Dvůr se 
během předposledního srp-
nového víkendu dozvíte 
například to, jak žili indiá-
ni, v čem bydleli nebo jaké 
používali zbraně. Atmosfé-
ra Divokého západu bude 
prostupovat všemi kouty 
botanického parku. Těšit se 
můžete na bohatý kulturní 
program pro malé i velké 
návštěvníky. Nebudou chy-
bět soutěže pro děti, výroba 
drobných dárkových před-
mětů, komentované pro-
hlídky parku nebo prodej 
regionálních produktů. 
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

Prostřednictvím více než 
dvě stě padesáti vzác-
ných předmětů připomí-
náme významnou osob-
nost z historie našeho 
muzea, kterou byl kníže 
Jan II. z Lichtenštejna. 
Na výstavě jsou k vidění 
obrazy, předměty ze so-
chařské kolekce nebo ko-
lekce užitého umění. Krátce se můžete seznámit také s historií 
lichtenštejnského rodu na Opavsku a Krnovsku.

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

Doprovodné edukační programy 
k části Encyklopedie Slezska

TVOŘIVÁ DÍLNA U KNÍŽETE Z LICHTENŠTEJNA
Výtvarnými technikami se seznámíme s uměleckými 
díly, které kníže Jan II. z Lichtenštejna věnoval mu-
zeu darem. Vytvoříme si i vlastní umělecká díla, která 
si posléze tvůrci budou moci odnést s sebou domů. 
Program splňuje témata RVP Praktické školy. 

Doprovodné edukační programy 
pro návštěvníky se specifickými 
potřebami

Pro osoby s mentální retardací, tělesně 
postižené osoby, děti předškolního věku 
a zájemce z řad široké veřejnosti. 
60–90 minut

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

JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA – 
UMĚNÍ OBDAROVAT
Program o uměleckých sbírkách evropského významu 
darovaných knížetem Janem II. z Lichtenštejna naše-
mu muzeu. Jestliže neplánujete v nadcházejícím 
období cestu do Metropolitního muzea v New Yorku 
nebo do Národní galerie ve Washingtonu, přijďte se 
podívat k nám. Některé tam vystavované předměty 
totiž najdete i u nás. Do 31. 7. 2017.

Program je určen pro všechny věkové 
skupiny včetně zájemců z řad široké 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 výstavám

OD NITĚ KE KOŠILI – O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH 
I TEXTILNÍCH TOVÁRNÁCH
Program je upraven pro několik věkových skupin. Děti 
se zaměří na původ rostlinných i živočišných vláken, 
proces jejich zpracování a využití v textilním průmy-
slu. Starší děti si navíc představí situaci různých lidí, 
kteří jsou ovlivněni přesunem textilní výroby do jiné 
země. Účastníci budou rozvíjet své smysly, koopera-
tivní metody práce i kritické myšlení. Do 31. 7. 2017.

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

Přednáškový cyklus

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, děti předškolního věku, tělesně po-
stižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti. 
40–45 minut

Křehká krása – porcelán od Jana II. z Lichtenštejna
19. 7. 2017 v 17.30 hodin

Posluchači se seznámí s knížecími dary Slezskému 
zemskému muzeu, pocházejícími především z por-
celánek v Míšni, Vídni a Nymphenburgu, neopo-
meneme ale také menší německé manufaktury ve 
Fürstenbergu a Höchstu. Prezentovány budou rov-
něž sochařské práce významných modelérů těchto 
porcelánek – Johanna Joachima Kaendlera, Johanna 
Klammera a Franze Antona Bustelliho. Přednáší Martin 
Janák, kurátor sbírky výtvarného umění SZM.

Liptaňská tragédie 1938
2. 8. 2017 v 17.30 hodin

Incident v Liptani na Osoblažsku ze dne 22. září 1938 
patřil k nejdramatičtějším a nejtragičtějším událos-
tem tzv. mnichovské krize, přesto je o něm v sou-
časnosti známo jen relativně málo. Jak se události 
odehrály? Jak probíhalo poválečné vyšetřování? Jak 
byly liptaňské události využívány v politické agitaci 
po roce 1945? Lze po téměř osmdesáti letech ještě 
vypátrat nové informace? Na tyto a další otázky se 
pokusí zodpovědět přednáška historika Slezského 
zemského muzea Ondřeje Koláře.

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

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

MEZINÁRODNÍ NOC
PRO NETOPÝRY
23. 8. 2017 od 18 hodin

V letošním roce se koná již 22. ročník Mezinárodní 
noci pro netopýry, jejímž hlavním smyslem je upozor-
nit na tyto mýty opředené tvory a přiblížit jejich svět 
široké veřejnosti. Zájemci se tak dozvědí velké množ-
ství zajímavostí o životě a chování netopýrů, prohléd-
nou si vybavení pro odchyt a výzkum těchto létajících 
savců a chybět nebudou ani aktivity pro děti, jak jinak 
než s netopýří tematikou. Vstup zdarma.

BALKÓNOVÉ ROSTLINY
12. 6. – 31. 8. 2017

Šestý ročník této již tradiční výstavy se v arboretu uskuteční v průběhu 
celého léta. Výstava vás seznámí s použitím známých i nových dru-
hů balkónových květin, k vidění bude téměř stovka odrůd v různých 
kombinacích a způsobech použití. Věříme, že zde najdete bohatou 
inspiraci pro vyzdobení vlastního okna či balkónu.

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 nale-
zeným v přírodě. Dozvíte se rovněž, které in-
stituce pomáhají s návratem zraněných živo-
čichů zpět do přírody a jak může každý z nás 
přispět k jejich ochraně.
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LETNÍ SOUTĚŽ 
se Slezským zemským muzeem

Máte rádi historii, literaturu, přírodu nebo naopak vojenskou tematiku a technické památky? 
To vše a mnohem více najdete ve Slezském zemském muzeu. Poznejte jedinečnou rozmanitost našich muzejních areálů.

Navštivte alespoň 4 libovolné areály Slezského zemského muzea, odpovězte na soutěžní otázku a hrajte o zajímavé ceny. 
Vyhrát můžete např. roční vstup do areálů SZM zdarma, individuální komentovanou prohlídku vámi vybrané expozice nebo 
výstavy s našimi kurátory, zajímavé publikace, suvenýry a další dárky. Více informací naleznete na www.szm.cz.

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

- Soutěž trvá od 1. července do 31. srpna 2017.
- Hrací karty budou k dispozici na pokladnách areálů SZM.
- Soutěžící navštíví minimálně 4 expoziční areály SZM 
   a jako důkaz své návštěvy opatří soutěžní kartu originálním 
   turistickým razítkem daného místa.
- Na soutěžní kartě označí datum návštěvy areálu SZM a odpoví na soutěžní otázku. 
- Po vyplnění soutěžní karty ji soutěžící opatří svými kontaktními údaji. 
- Soutěžní kartu odevzdejte nejpozději do 4. září 2017 na pokladně v jakémkoliv areálu SZM.

Ze správných odpovědí bude vylosováno  
deset výherců, jejichž jména budou 
zveřejněna na www.szm.cz.  

Do slosování budou zařazeny jen ty 
soutěžní karty, které budou řádně 
a čitelně vyplněné.

LETNÍ HUDEBNÍ OPAVA
25. 7. 2017 v 18 hodin

Zaposlouchejte se do melodií ze světových árií  
v podání Komorního orchestru Janáčkovy filharmo-
nie Ostrava. Pod taktovkou rumunského dirigenta 
Radu Popa zazní řada vynikajících skladeb. Neméně 
atraktivní bude také zpěv sólistů z Jižní Koreje, kteří 
jsou účastníky hudebního workshopu ve Vídni.  
Jedinečný kulturní zážitek pořádá Slezské zemské 
muzeum ve spolupráci s Uměleckou agenturou 
Karla Kostery. Vstupné 50 Kč.

Móda osmiček: trendy let 1918–1988
Hledáme značkové oděvy a doplňky značky Baťa, Svit, Botas, Hückel, Tonak, modely z Odevných závodov
Trenčín, Nehera, OP Prostějov, VKUS, Textilní tvorba, Módní závody Eva, Styl, Diplomat, Adam, Hedva,
ÚBOK, Pragomoda, Slezská tvorba Opava, Dům módy a další oděvy ze zakázkového krejčovství.

Vyhlašujeme sbírku oděvů pro výstavu:

Oděvy nám můžete darovat nebo zapůjčit po předchozí telefonické domluvě – Mgr. Martina Polomíková,
tel. 553 628 660, 603 868 209, e-mail: polomikovam@szm.cz



Národní památník  
II. světové války

adresa: 
Hrabyně 192 
tel.: 553 775 091, 732 974 070 
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
otevírací doba:  
červenec–srpen: 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
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VĚRNI ZŮSTANEME 
(BOJOVÁ CESTA ČESKOSLO-
VENSKÉ JEDNOTKY V SSSR)
14. 4. – 30. 11. 2017

Výstava ve správní budově památníku přibližuje vznik 
a bojovou cestu československé zahraniční armády na 
východní frontě během II. světové války. Návštěvníci  
se seznámí také s národnostním složením jednotky 
a s každodenním životem vojáků. Výstava nezapomíná 
ani na postavení žen v armádě a na některé osobnosti, 
jež bojovaly pod praporem 1. čs. armádního sboru. Byli 
to například tankista Bedřich Opočenský, letec Anton 
Droppa, ostřelovačka Marie Lastovecká či zdravotnice 
Anna Rusínová Fantlová. 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
26. 8. 2017

Prázdniny se v tuto dobu budou téměř chýlit ke konci, a proto si ještě v jejich závěru užijte poslední 
volné dny se zvířátky v památníku. V průběhu tohoto dne si společně vyrobíme na památku obětí 
atomového výbuchu v Hirošimě mírové origami – jeřába jako symbol štěstí a zdraví. Zajímavý příběh 
o tomto symbolu se dozvíte během skládání, na jehož konci pověsíme vyrobená origami na strom 
míru. Těšit se můžete také na edukační program Zvířata ve válkách a celou řadu atrakcí.

120. VÝROČÍ NAROZENÍ HELIODORA PÍKY
4. 7. 2017 

Na rodáka ze Štítiny a významnou osobnost I. i II. světové války generála Heliodora Píku vzpome-
neme v úterý 4. července (den po výročí jeho narození) v Národním památníku II. světové války. 
V tento den promítneme v 10 a v 15 hodin film Můj otec generál, ve kterém vzpomíná na svého 
otce jeho syn Milan Píka. V multifunkčním sále si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu o tomto  
slavném rodákovi a ve 14 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Věrni zůstaneme, 
která je věnována 1. čs. armádnímu sboru v SSSR, na jehož vzniku se Heliodor Píka podílel.

PAINTED BY AIR – 
NAMALOVÁNO VZDUCHEM  
14. 4. – 30. 11. 2017

Výstava obrazů malířky a spisovatelky 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 
8–12 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
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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: 
červenec–srpen: 
út–ne 9–11 hod., 14–16 hod.

PŘÍBĚHY VÁLKY
1. termín - 3. a 4. 8. 2017
2. termín - 23. a 24. 8. 2017, vždy od 9 do 16 hodin

Druhý ročník úspěšného příměstského tábora, který bude letos rozložen do dvou termínů po dvou dnech. 
Pro děti bude připraven bohatý program, při kterém se nejen poučí, ale také procvičí své tělo. Je určen 
pro děti od 6 do 15 let a své místo si musí zájemci rezervovat předem na emailu: polakova@szm.cz nebo 
na tel. čísle 553 775 091, 732 974 070. Více informací se dozvíte na uvedeném emailu nebo tel. číslech.  

VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
V období letních prázdnin mohou návštěvníci za příznivého počasí každý všední den v 15 hodin vystoupat 
po 104 schodech na vyhlídku památníku.  Při dobré viditelnosti tak dohlédnou až na vrcholek Pradědu, Lysé hory či do Polska. 
O víkendu budou výstupy probíhat ve 13, 14 a 15 hodin. 
Vstupné: 10 Kč pro návštěvníky starší 6 let.

Vydává:
Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, tel.: +420 553 622 999, e-mail: szm@szm.cz, www.szm.cz, 
náklad: 1 500 ks, redakce: Romana Cieslarová, fotografie: Fotoarchiv SZM, grafika: Pavel Kubný, tisk: Tiskárna Knopp, 
uzávěrka 10. 6. 2017. Změna programu vyhrazena.

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 okamžitě nabídl spolupráci při 
dokumentaci kulturních památek ve Slezsku. Prostřednictvím vystavených snímků 
se seznámíte s podmanivou krajinou především západního Slezska. Fotografův vy-
tříbený smysl pro fotografickou kompozici a vlastní citlivý přístup vytvořil díla nad-
časového přesahu.

Knihovna  
Slezského zemského muzea

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

Otevírací doba od 1. 7. do 5. 9. 2017:
sudá středa v měsíci  
(12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8.) od 8 do 15.30 hod.
po dohodě se zaměstnanci knihovny

Mapa areálů

Program je určen pro skupiny zájemců všech 
věkových kategorií. 
60 minut

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

Edukační programy  

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. Program 
pro tyto skupiny odpovídá požadavkům Rámcových 
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 vhodný pro děti z MŠ a žáky nižšího 
stupně ZŠ 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. česko-
slovenského armádního sboru v SSSR. Tomuto vý-
ročí 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 vyššího stupně ZŠ 
a studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostat-
ních návštěvníků. 
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 ZŠ, studenty SŠ  
a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.
60 minut

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA 
V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku to-
hoto státního útvaru, dobu trvání a významné udá-
losti 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 žáky vyššího stupně ZŠ 
a studenty SŠ a veřejnost. 
50 minut

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

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

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

otevírací doba: 
červenec–srpen 
út–pá 9–17 hod. 
so, ne, svátky 11–17 hod.

vstupné:
expozice 40/20 Kč,
rodinné 90 Kč
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Edukační programy    Vstupné 10 Kč, pedagogický dozor zdarma

Program je určen pro zájemce 
z řad široké veřejnosti. 
45 minut 

   

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE
Lektorované výklady pro širokou veřejnost s mož-
ností poslechu nahrávky rozhovoru básníka s jeho 
sekretářkou Zdenkou Tomáškovou

TOULKY MUZEJNÍHO FOTOGRAFA
Lektorované výklady výstavy pro širokou veřejnost 
představující soubor 45 černobílých fotografií Ru-
dolfa Chodury.

Program je určen pro zájemce 
z řad široké veřejnosti. 
45 minut

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

PROGRAM PRO SENIORY
Každý pátek v době od 13–14, 14.30–15.30 hod.  
se budou konat workshopy pro seniory na téma 
„Petr Bezruč v proměnách času“.

Minimální počet účastníků na jednotlivé workshopy 
je 10 osob. Vstupné: 10,- Kč.

Uvedené publikace si můžete objednat 
následujícím způsobem:

• písemně na adrese: 
Slezské zemské muzeum, 
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
• e-mailem na adrese:  
david.fiser@szm.cz
• telefonicky na čísle: 
553 622 999, p. David Fišer

Prostor pro umění
Výtvarné umění na Moravě a v českém Slezsku 
do roku 1914 jako téma historické muzeologie
Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-38-4
Cena: 350,- Kč + poštovné

Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš  
a donátor Slezského zemského muzea 
Autor: Ilona Matejko-Peterka & kolektiv
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-39-1
Cena: 570,- Kč + poštovné

Město muzeí
Opava 1814-1989
Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-37-7
Cena: 220,- Kč + poštovné

Spolkový život ve Slezsku
Spolky ve světle dochovaných památek 
Autoři: Ilona Matejko-Peterka, Ondřej Haničák, 
Martin Janák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-35-3
Cena: 470,- Kč + poštovné

Bezruč a umění 
Autor: Lenka Rychtářová
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-36-0
Cena: 290,- Kč + poštovné

Renesanční domy  
moravsko-slezského pomezí
Příspěvek k poznání typologie a formálních 
aspektů měšťanské obytné architektury  
16. a 17. století
Autor: Ondřej Haničák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-27-8
Cena: 170,- Kč + poštovné

Nejnovější publikace vydané ve Slezském zemském muzeu

Také o prázdninách mohou skupiny zájemců navštívit edukační programy v památníku. Minimální počet účastníků – 10 osob. Vstupné činí 10,- Kč, návštěva 
výstav a expozic 30,- Kč pro žáky a studenty, pedagogický dozor má vstup volný. Nabízíme také možnost výstupu na vyhlídku za 10,- Kč na osobu starší 6 let.


