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Opavská kulturní organizace je příspěvkovou or-
ganizací města, která vznikla na základě zřizova-
cí listiny schválené Zastupitelstvem města Opavy 
na zasedání dne 18. 9. 2007 č. 12/6 ZM 07.

Hlavním účelem organizace je poskytovat služby 
široké veřejnosti v oblasti kultury, umění a spo-
lečenského dění, zajišťovat osvětovou činnost 
a průběžně rozvíjet stálou expozici věnovanou 
historii města Opavy, tak aby dokumentovala 
duchovní a hmotný vývoj společnosti na území 
města. 

Organizace v roce 2012 již plně disponovala re-
konstruovanými prostory Domu umění a kostela 
sv. Václava, což byl zásadní rozdíl oproti předchá-
zejícímu období.  S tímto faktem souviselo nejen 
navýšení rozpočtu, počtu pracovníků, ale také ná-
růst počtu jednotlivých kulturních akcí i rozšíření 
prostor vhodných k nájmu. Kostel sv. Václava se 
totiž stal oblíbeným místem k vykonání svatební-
ho obřadu, jak dokladují statistiky pronájmů.

Dosažené úspěchy roku 2012, které nejsou jen 
subjektivní, ale vycházejí také z hodnocení ná-
vštěvníků, jsou o to cennější, že Opavská kulturní 
organizace procházela nelehkým obdobím v per-
sonální oblasti. Došlo k velké obměně pracovní-
ků téměř na všech pozicích, mimo jiné i na místě 
ředitelky. Ing. Daniela Pekárková byla odvolána 
k poslednímu dni měsíce července a na její mís-
to byl jako pověřený vedením jmenován hlavní 
dramaturg a zástupce ředitelky Ing. Jan Kunze, a 
to do doby nástupu nové ředitelky Ing. Jany Hy-
narové, tedy do 12. 11. 2012. Že se tohoto úkolu 
zhostil více než se ctí, lze vyčíst ze statistik úspěš-
ných akcí, které se v době jeho zastupování usku-
tečnily, i ze stabilizování personálního stavu.

Následující řádky jsou jen malou ukázkou toho, 
co se v loňském roce podařilo dosáhnout:
- podařilo se stabilizovat tým Opavské kulturní 
organizace
- OKO se zapojilo do Slezské muzejní noci - cel-
kem se programu nabízeném OKO zúčastnilo na 
1520 osob během jedné noci

- OKO do prostor expozice a Domu umění zakou-
pilo dvě interaktivní tabule, jejichž cílem je zkva-
litnit a rozšířit nabídku vzdělávacích programů 
pro školy

- ve spolupráci s SMO se OKO spolupodílelo na 
programu každoročních akcí: 
Den dětí, Dny evropského kulturního dědictví. 
Návštěvnost akcí byla mimořádná.

- OKO se jako hlavní partner podílelo na přípravě 
a realizaci městských festivalů Bezručova Opava 
a Další břehy

- OKO bylo úspěšným žadatelem o dotaci Minis-
terstva kultury (200 000,-) 

- v Domě umění bylo realizováno celkem 6 vý-
stavních bloků s celkem 29 samostatnými výsta-
vami.  Další 3 výstavy byly realizovány v prosto-
rách kostela Sv. Václava: „ Legendární indiánské 
kmeny“, „Obrazy, kresby, objekty“  Evy a Jana 
Švankmajerových a „Chlupatý počítač“ Ateliéru 
Intermediálního umění Ostravské univerzity.

- v rámci činnosti expozice Cesta města byly rea-
lizovány dva výstavní projekty: „Předměty vyprá-
vějí…“ a „Opavský zámek“

Úvod
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- v minulém roce byla poprvé uskutečněna akce 
„Léto s městskou expozicí“. Díky tomu došlo bě-
hem prázdninových dnů k zpřístupnění řady ob-
jektů. Součástí nabídky byl také Příměstský tábor 
(dva turnusy).

- byl zakoupen nový výstavní fundus pro Dům 
umění a Expozici, který umožní kvalitnější insta-
laci výstav i zlepšení edukačních programů

- v Galerii Obecního domu bylo realizováno 9 vý-
stav

- v Klubu ART byl společně se Slezskou univerzi-
tou realizován cyklus vědecko-popularizačních 
přednášek s názvem „Vědanevěda“

- v klubu ART byl zřízen prostor pro kuřáky

- třetím rokem v klubu ART úspěšně pokračuje 
projekt „jazz context“ ve kterém představujeme 
aktuální projekty české i zahraniční jazzové hud-
by

- třetím rokem v klubu ART úspěšně pokračuje 
projekt „theatro“ ve kterém představujeme aktu-
ální projekty české alternativní divadelní scény

- došlo k utužení vztahů s partnerskými organi-
zacemi jako jsou například: Slezské gymnázium, 
Mendelovo gymnázium, Slezská univerzita,  Ga-
lerie výtvarného umění v Ostravě, Středisko vol-
ného času atd.

- byl realizován první ročník ceny 17. listopadu za 
rozvoj občanské společnosti.

V následujícím roce 2013 bychom rádi pokračo-
vali v nastavených procesech:
- zkvalitňování  programu expozice Cesta měs-
ta, Domu umění, Klubu ART i Galerie Obecního 
domu
- rozšíření edukačních programů v Domě umění a 
Galerii Obecního domu
- spolupráce s KD Na Rybníčku
- vytváření pozitivní image Opavské kulturní 
organizace jako celku i jejich jednotlivých částí
- další rozšiřování spolupráce se zájmovými sdru-
ženími a institucemi
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I. Základní údaje o organizaci 

 

A. Název zařízení: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace 
     Sídlo: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava  
     Právní forma: příspěvková organizace 
     IČ: 75117398 
     Ředitelka organizace: Ing. Jana Hynarová 
     Další údaje: www.oko-opava.cz    
 
 
B. Zřizovatel: Statutární město Opava 
     Sídlo: Horní náměstí 69, Opava 746 26 
     Právní forma: obec s rozšířenou působností – statutární město 
     IČ: 00300535 
     Další údaje: www.opava-city.cz    
 
Činnost organizace je vymezena hlavní účelem a doplňkovou činností ve Zřizovací listině ze dne  
18.10.2007  a následně v Dodatku č. 1 ze dne 25.06.2008, Dodatku č. 2 ze dne 16.10.2009, Dodatku č. 
3 ze dne 22.01.2010 a Dodatku č. 4 ze dne 03.05.2010, Dodatkem č.6 ze dne 01.03.2012, které 
zároveň vymezují majetek, který má organizace . 
 
Organizace má ve správě svěřen nemovitý majetek, a to: 
 
Budovy: 
1. Obecní dům, Ostrožná 46, Opava 
2. Dům umění, Pekařská 12, Opava 
3. Kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava 
 
Pozemky: 
1. pozemek pod Obecním domem p. č. 213 
2. zahrada za kostelem sv. Václava, p. č. 353/1 
3. pozemek pod Domem umění, p. č. 348 
4. pozemek pod Kostelem sv. Václava, p.č.345 
 
 
II. Personální zabezpečení  
 
Statutární orgán: 
 
Dne  30. Července 2012  byla odvolána Ing. Daniela Pekárková. Rada města Opavy svým usnesením  
č.j. 1440/43 RM 12/1 ze  dne 30. 7. 2012 pověřila formou zastupování, Ing. Jana Kunzeho  od 1. 8. 
2012  usnesením  č.j. 1440/43 RM 12/2 ze dne 30. 7. 2012 do dne nástupu nového ředitele. Od 12. 11. 
2012 byla do funkce na základě rozhodnutí č.j. 1706/49/1 RM 12 ze dne 5. 11. 2012 Rady města 
Opava jmenovaná Ing. Jana Hynarová. 
 
Pracovníci na stálý pracovní poměr: 
 
V průběhu roku došlo k mnohým personálním změnám a to na úseku ekonomky, sekretářky, správce 
majetku, domovníka Domu umění, lektorky v Domě umění, galeristy v Domě umění. Zaniklo jedno 
místo recepční a vzniklo nové místo domovník v Obecním domě. 
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Na hlavní pracovní poměr bylo k 31. 12. 2012 zaměstnáno 18 osob z toho 2 ženy jsou na rodičovské 
dovolené.    
 
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti: 
 
Dohody o provedení práce a činnosti byly rozšířeny o nezbytná místa kustodů v Domě umění a 
expozice v Obecním domě. Náplně stávajících dohod zůstaly nezměněny.  
 
Výběrové řízení  na obsazení pracovních míst: 
 

 
1.LEKTORKA EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY  – ukončení 21. 8. 2011 

uchazečů: 23   byla vybrána p. Mgr. Simona Juchelková  nastoupila 2. 1. 2012 
 

2.PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK - GRAFIK  – ukončení 20. 1. 2012 
uchazečů: 20   byla vybrána p. MgA. Eva Dokoupilová nastoupila 10.  2. 2012 
 

3.HISTORIK  – ukončení 2. 2. 2012 
uchazečů: 20  byla vybrána p. Mgr. Hana Miketová  nastoupila 20. 2. 2012 

 
4.EKONOMKA – ukončení 30. 11. 2011 

uchazečů: 10 výběrové řízení bylo po ukončení zrušeno, pracovní místo nebylo zřízeno. 
Výběrové řízení bylo použito k nástupu nové ekonomky Martiny Radkové od 5. 3. 2012 na místo 
odcházející Kateřiny Heiblové k 30. 4. 2012 
 

5.SEKRETÁŘKA OBECNÍHO DOMU – ukončení 28. 11. 2011 
uchazečů: 29  byla vybrána p. Daniela Kocurová  nastoupila 5. 12. 2011, výběrové řízení bylo 
použito po úmrtí p. Daniely Kocurové dne 19. 3. 2012, nastoupila p. Martina Gebauerová od 4. 4. 
2012. 
 

6.REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY – ukončení 30. 5. 2012 
uchazečů: 16 byl vybrán p. Daniel Hanke, nastoupil 1. 7. 2012, pracovní poměr ukončil 30. 7. 2012 
 

7. DOMOVNÍK  – ukončení 15. 6. 2012 
uchazečů: 12 byl vybrán p. Roman Fic , nastoupil 1. 7. 2012, pracovní zařazení bylo změněno od 
1. 10. 2012 - pracovní pozice – správce majetku na základě výběrového řízení  

 
8.VÝSTAVÁŘ/PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK – ukončení 9. 7. 2012  

uchazečů: 13 byla vybrána p. Mgr.  Jana Svobodová nastoupila 1. 8. 2012 
 

9.GALERIJNÍ  LEKTORKA  DOMU UMĚNÍ – ukončení 15. 6. 2012  
uchazečů: 10 byla vybrána p. Mgr.  Lenka Přibylová,  nastoupila 1. 8. 2012 
 

10.REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY  – ukončení 14. 9. 2012 
uchazečů : 37 byl vybrán stávající domovník p. Roman Fic ,výběrové řízení bylo použito na místo 
domovníka , byl vybrán p. Jan Latka , nastoupil 1. 10. 2012 
 

11.VÝSTAVÁŘ/PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK  – ukončení 12. 12. 2012  
uchazečů: 9 byla vybrána p. Mgr. Radmila Buchlovská , nastoupila 7. 1. 2013, p. Mgr. Jana 
Svobodová odešla na mateřskou dovolenou  13. 1. 2013 
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Výběrové řízení  ostatní : 
 

V průběhu roku nebyla žádná další výběrová řízení. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu : 
 

1.Nákup auta ŠKODA ROMSTER  na převoz mobiliáře menšího rozsahu a přepravu osob – 
vyhlášeno 5. 12. 2012 

 
 
III. Závazné ukazatele a rozpočtová kázeň 
 
Závazné ukazatele rozpočtu Opavské kulturní organizace, p. o. na rok 2012 
 
1. Usnesením RMO  ze dne 30.01.2012 č.980/32 RM 12 byly schváleny závazné ukazatele: 
 
Účel                                                                                   Schváleno 
Celkem ( 672 0501,348 0301)   16 500 000,00 
příspěvek na provoz 9 129 490,00 
z toho mzdové prostředky  4 402 670,00          
z toho odpisy DHM  2 967 840,00 
   
 
2. Usnesením RMO č. 1369/41 RM 12/b ze dne 11. 6. 2012 byla schválena změna závazných ukazatelů 
ve výši 200.000,- Kč – na realizaci projektu  Dotace – Dům umění v Opavě . 
 
3.  Usnesením RMO č. 154/08 ZM 11 ze dne 12. 12. 2011 a dopisem ze dne 21. 8. 2012 – odvod 
z investičního fondu zpět na účet zřizovatele ve výši 2.500.000,- Kč  
 
4. Usnesením RMO č. 1426/42 RM 12 e) ze dne 2. 7. 2012 bylo schváleno zvýšení příspěvku ve výši 
65.000,- Kč – Dotace PAP. Změna závazných ukazatelů : 
  
Účel                                                                             Schváleno 
Celkem ( 672 0501,348 0301)   16 765 000,00 
příspěvek na provoz 9 129 490,00 
z toho mzdové prostředky   4 402 670,00          
z toho odpisy DHM  2 967 840,00 
Dotace PAP “  65 000,00 
Dotace - Dům umění 2012  200 000,00 
 
5. Usnesením RMO č. 1834/18 RM 12 bod 17/M 18 ze dne 10. 12. 2012 bylo schváleno snížení 
závazného ukazatele na provoz  ve výši 600.000,- Kč. 
Změna závazných ukazatelů : 
  
Účel                                                                             Schváleno 
Celkem ( 672 0501,348 0301)   16 165 000,00 
příspěvek na provoz 8 529 490,00 
z toho mzdové prostředky   4 402 670,00          
z toho odpisy DHM  2 967 840,00 
Dotace PAP “  65 000,00 
Dotace - Dům umění 2012  200 000,00 
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IV. Dlouhodobý majetek 
 
Dlouhodobý majetek byl řádně inventarizován a jeho účetní stav odpovídá skutečnému stavu.  
Stav ke konci roku je v celkové výši 256 641 698,00 Kč.  
 
013 Software 121 200,00 
018 DDNM 278 775,41 
021 Budovy a stavby 230 145 005,65 
022 Samostatné movité věci 5 476 084,11 
028 DDHM 5 934 932,44 
031 Pozemky 12 939 876,00 
032 Umělecká díla 718 723,20 
041 Nedokončené investice  239 750,00 
 
  
Celkové oprávky k majetku jsou ve výši 18 763 270,85 Kč (08x,07x) Oprávky k nemovitostem jsou ve 
výši 11 196 064,00 Kč (081), oprávky k nehmotnému majetku 306 045,41 Kč (07x) a k ostatnímu 
majetku jsou ve výši 7 261 161,44 Kč (082,088). 
 
V. Zásoby 
 
Organizace eviduje ke konci roku zásoby v podobě prodejních pohlednic z uskutečněných výstav 
v galerii, knih a upomínkových předmětů. Celková výše zásob je ve výši 125.696,50 Kč (132) 
 
VI. Finanční majetek 
 
Organizace má zřízené tři účty u ČSOB, a.s. Jeden z účtu slouží pro pravidelné měsíční platby a 
fakturaci, druhý slouží pro účely fondu FKSP a třetí je pro investiční fond. Organizace má zřízenou 
hlavní pokladnu v místě sídla a  dvě pokladny na recepci.  
 
Stav ke konci roku je v celkové výši 4 199 758,49 Kč. 
Z toho 
 
stav pokladen           (261)                           85 152,00 Kč 
stav bankovních účtů-rezevní (241 0413)    1 042 208,23 Kč 
stav bankovních účtů-běžný  (241 0001) 1 206 473,57 Kč 
stav bankovních účtů-IF (241 0416)    1 853 524,66 Kč 
stav bankovního účtu FKSP (243)                   11 210,03 Kč 
Stravenky  (263) 1 190,00 Kč 
 
 
VII. Pohledávky 
 
Organizace eviduje pouze krátkodobé pohledávky. 
Stav ke konci roku v celkové výši 340.502,- Kč. 
 
Z toho 
pohledávky z obchodních vztahů   (311) 89 368,- Kč 
poskytnuté zálohy – energie             (314) 241 330,- Kč 
pohledávky za zaměstnanci           (335) 9 804,- Kč 
ostatní krátkodobé pohledávky       (377) 0,- Kč 
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VIII. Závazky 
 
Organizace eviduje pouze krátkodobé závazky. 
Stav ke konci roku v celkové výši 597 838,28 Kč.  
 
Z toho: 
závazky z obchodních vztahů    (321)              168 370,28 Kč   (uhrazeno v lednu 2013) 
ostatní krát. závazky                  (378)                  6 652,- Kč  (uhrazeno v lednu 2013) 
závazky z mezd 12/11                (331,335)      279 565,- Kč    (vyplaceno v lednu 2013) 
závazky z mezd 12/11                (336)             130 279,- Kč     (úhrada v březnu 2013) 
ostatní přímé daně                      (342)               12 972,- Kč     (uhrazeno v lednu 2013) 
 
 
IX. Časové rozlišení 
 
Organizace časově rozlišuje na účtech aktivních i pasivních. 
 
Přechodné účty aktivní celkem            17 833,33 Kč 
náklady příštích období       (381) 17 833,33 Kč  
dohadné účty aktivní           (388) 0,00 Kč 
 
Přechodné účty pasivní celkem           182 455,33 Kč     
výdaje příštích období        (383) 14 650,00 Kč 
dohadné účty pasivní         (389) 167 805,33 Kč 
 
X. Peněžní fondy 
 
Peněžní fondy jsou zcela kryty peněžními prostředky. 
 
Stav ke konci roku v celkové výši 2.587.880,08 Kč ( 41x)  
 
Z toho 
fond odměn  (411) 40 000,00 Kč 
fond kulturních a soc. potřeb      (412) 11 525,93 Kč  
fond rezervní                              (413) 1 042 208,23 Kč  
Investiční fond           (416) 1 853 524,66 Kč 
fond rezervní z ostatních titulů   (414) 80,00 Kč 
 
 
XI. Pronájmy 
 
Dlouhodobý pronájem: 
Dům umění - Základní umělecká škola, smlouva na dobu neurčitou, s platností od 01.10.2011. 
 
Krátkodobé pronájmy: 
Obecní dům – Sál Purkmistrů, Schösslerův salónek 
Kostel sv. Václava 
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Dlouhodobá výpůjčka movitých věcí: 
 
1. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlouva 
č, MMOPP002J274 – obraz Mžik v zasedací místnosti MMO). 
 
2. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlouva 
č, MMOPP002J2OR – AV technika v Obecním domě). 
 
 
 
XII. Změny Zřizovací listiny a Doplňkové činnosti 
 
Během roku 2012 byla provedena změna ve Zřizovací listině a jejích dodatcích.  
Dodatkem č. 5 ze dne 1. 3. 2012 – schválené usnesením dne 27. 2. 2012 č.184/09 ZM 12 – navýšení 
budov Obecního domu, Domu umění a kostela o technické zhodnocení a nabytí pozemků p.č. 348- 
pozemek pod Domem umění a p.č. 345 – pozemek pod kostelem sv. Václava a změna hodnoty 
Dlouhodobého hmotného majetku.  
Dodatkem č. 6 ze dne 5. 10. 2012 – schválené usnesením dne 19. 9. 2012 č.272/13 ZM 12 – změna 
hodnoty budovy Domu umění a změna hodnoty Dlouhodobého hmotného majetku. 
 
 
 
XIII. Zhodnocení hospodaření 
 
V roce 2012 proběhly tyto následující kontroly: 
 
1. Revírní bratrská pokladna – ze dne 5. 1. 2012 – za r. 2011 
Kontrolované účetní období od 1. 1. 2008 do 31. 11. 2011 
Nedoplatek pojistného ve výši 945,- Kč a výpočet penále ve výši 59,- Kč. Důvodem bylo, že nebyl  
v osobním listině zaměstnance přepsán kód pojišťovny, platba byla odeslána na původní pojišťovnu 
VZP nikoliv na RBP.  
Náprava byla provedena v měsíci lednu 2012, kdy byly podané opravné přehledy oběma zdravotním 
pojišťovnám.  
Platba na VZP byla snížena o částku 945,- Kč v odvodech za období 12/2011 a následná úhrada 
nedoplatku RBP.  
Penále ve výši 59,- Kč bylo zaplaceno hotově v pokladně RBP dne 16. 1. 2012.  
 
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna – ze dne 10. 2. 2012  
Kontrolované účetní období od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2011 
Kontrola z důvodu čerpání příspěvků zaměstnanců za telefony. nápravné opatření bylo provedeno  
přepočtem mezd a zasláním opravných přehledů. Nedoplatek pojistného ve výši 2.752,- Kč a výpočet  
penále ve výši 399,- Kč a následně Rozhodnutí o zmírnění tvrdosti zákona ze 26. 3. 2012 – prominutí  
penále ve výši 399,- Kč.  
 
3. Česká průmyslová pojišťovna – ze dne 11. 4. 2012 
Kontrolované účetní období od 1. 12. 2009 do 10. 4. 2012. Nebyl nařízen žádný odvod. 
 
4. Inspektorát práce Ostrava – kontrola mzdové a personální agendy ze dne 4. 5. 2012 
Kontrolované účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2012. Zaměstnanci nebyli informováni o délce  
dovolené a výpovědních dobách,o termínu splatnosti mzdy, místu a způsobu výplaty 
mzdy,nestanovení začátku a konci pružné pracovní doby, vyplácení mezd po termínu splatnosti  
mzdy,nedodržení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma pracovními směnami a dále pak mezi  
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směnami trvající v období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, neuvedení čísla účtu  
zaměstnancům v bezhotovostnímu odvodu mzdy, duplicitnímu vyplácení mzdy z hlavního  
pracovního poměru a zároveň z DPP. 
 
5. Inspektorát práce Ostrava – kontrola nápravných opatření mzdové a personální agendy dle 
protokolu ze dne 04.05.2012 , kontrola proběhla dne 8. 8. 2012. Nápravná opatření, která byla 
uložena kontrolou byla všechna splněna.  
 
XIV. Kulturní činnost 
 
Obecní dům (Ostrožná 46):.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* výstavy ve foyer Obecního domu  
 

 
 
 
 

kina koncerty divadla autorská  
čtení, poezie přednášky taneční večery besedy festival Celkem 

leden počet akcí 0 5 3 0 0 0 1 0 9 
návštěvnost 0 244 143 0 0 0 79 0 466 

únor počet akcí 0 6 0 1 0 0 4 0 11 
návštěvnost 0 381 0 18 0 0 285 0 684 

březen počet akcí 0 9 0 2 0 0 2 1 14 
návštěvnost 0 558 0 138 0 0 190 243 1129 

duben počet akcí 0 5 0 0 1 1 1 0 8 
návštěvnost 0 501 0 0 70 123 64 0 758 

květen počet akcí 0 10 0 1 0 0 3 0 14 
návštěvnost 0 414 0 10 0 0 253 0 677 

červen počet akcí 1 3 0 0 0 0 3 0 7 
návštěvnost 10 175 0 0 0 0 287 0 472 

červenec počet akcí 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
návštěvnost 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

srpen počet akcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
návštěvnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

září počet akcí 1 3 0 0 0 0 6 1 11 
návštěvnost 49 396 0 0 0 0 641 422 1508 

říjen počet akcí 0 10 1 0 1 0 4 0 16 
návštěvnost 0 547 22 0 19 0 356 0 944 

listopad počet akcí 0 11 1 1 8 0 4 0 25 
návštěvnost 0 730 51 77 353 0 337 0 1548 

prosinec počet akcí 0 5 0 1 3 0 3 0 12 
návštěvnost 0 572 0 34 235 0 205 0 1046 
počet akcí 3 67 5 6 13 1 31 2 128 
návštěvnost 63 4518 216 277 677 123 2697 665 9236 

počet akcí: 128 
návštěvnost: 9 236         

AKCE 2012 
KULTURNÍ AKCE  OBECNÍHO DOMU - ROK 2012   

celkem: 

 

počet 138 22 53 86 299

1 524 25 6139 835 75713 497návštěvnost

hlavní činnost

kulturní akce výstavy celkemedukační
 činnost

komentované
prohlídky
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Výstavy v Galérii Obecního domu  a foyer : 

leden/únor únor/duben duben/květen
květen/červe

nec
červenec/zá

ří září/říjen říjen/l istopad prosinec

Galerie OD

4. 1. - 5. 2.                      
Veronika 
Psotková                       
Classic@

8. 2. - 1. 4.                         
Michal 

Pěchouček                            
Optimist

4. 4. - 5. 5.                               
FDB                                                   

Ed. E. Bryant             
Tsimshian 

artist

09.05.-01.07. 
Jakub Hošek                 

YOUR 
ASS,MY 
PARTY!

12. 7. - 9. 9. 
Róbert 
Palúch                 

Sen vášnivé 
uklízečky

12. 9. - 7. 
10.                

Jaroslav 
Diviš                               

Rozebraná 

11. 10. - 2. 
12. David 
Saudek             

Praktická 
sociologie

13. 12. - 3. 
2.2013                      

Martina 
Pavelková                                  

Láska je, když Celkem :
počet 1 1 1 1 1 1 1 1 8

návštěvnost 574 640 743 783 481 632 598 274 4 725

leden/únor  březen/dubenkvěten/červenčervenec/srpen září říjen l istopad prosinec

Foyer              Kavárny OD

16. 1. - 29. 2.                 
Mi roslava 

Rychtářová

  1. 3. - 15. 4.      
Petr Hudran     

obrazy

1. 5. - 3. 6.         
Jindřich 
Stanie         
Krajina 

Opavska 

2. 7. - 31. 8.               
Kateřina 
Prusková              

Barevný svět                     

4. 9 .- 30. 9.                                  
Vladan 
Polášek                                       

The colours

1. 10. - 31. 
10.                 

Hana 
Nováková                           

Batiky

1. 11. - 30. 
11.                                             

Ilona 
Janečková                     
Energetické 

obrazy

1. - 31. 12.                                 
Pavla 

Rozkopalová                                    
Rozmluvy

Celkem :
počet 1 1 1 1 1 1 1 1 8

VÝSTAVY OBECNÍHO DOMU -  ROK 2012  

 
 
 
Statistika návštěvnosti na těchto výstavách není přesně sledována. Odhad je cca 4 500 návštěvníků 
ročně. 
 
Výstavy a přednášky v expozici Cesta města – statistika návštěvnosti r. 2012 :  
 

 
 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem:
celková návštěvnost 
Expozice + animace 206 236 912 177 436 794 145 192 334 458 641 477 5008
přednášky 75 83 35 78 21 104 85 118 599
KP Švédská kaple 325 70 71 198 15 679
KP Kostel a klášter 37 65 16 17 15 7 24 29 90 18 12 20 350
architektura staré Opavy 30 48 27 105

243 301 1003 277 486 1204 260 292 622 610 801 642
6741počet pronájmů:

 NÁVŠTĚVNOST V Expozici Cesta města  OBECNÍHO DOMU - ROK 2012  

 
 
Dům umění (Pekařská 12):  
 
V Domě umění proběhlo celkem 6 bloků výstav:  
 

18.01.-04.03. 16.03.-29.04.
05.04.-
01.05. 10.05.-24.06. 04.07.-26.08. 04.09.-10.10. 11.09.-28.10. 09.11.-30.12.

Dům 
umění

 1.blok výstav -  
Paměť Slezska

 2. blok výstav Další Břehy 3. blok výstav 4. blok výstav Bezručova 
Opava

5. blok výstav 6. blok výstav

Morys Rathouský + Franta Klodová + Trnková Gustav Ulrich Eva ŠvankmajeroGažovič Maryla Sobek
Kapusta Hochová Jan výtisk Ofice Arhitekti Jan Švankmayer Skupina 42 Milan Pitlach
Já,ty,my Niemayer Jaroslav Kocián Jaroslav Valečka Slavné stavby a vily Lubomír Typlt - 
Třicátá vzrušující Hálková Pod kamenou klenbou Steve Hubback ITF - Inter. aktu

Na hranách kubismu Chlupatý počítač  Celkem:
počet 4 4 5 3 2 4 5 27
návštěvnos 1658 936 1065 753 359 988 1036 581 7 376

VÝSTAVY DOMU UMÉNÍ -  ROK 2012  

 

 

leden/prosinec březen duben/květen 30. květen/ 3.  
říjen 

říjen/do 15.  
listopadu listopad/3. únor 

Galerie OD 
stálá expozice -  
Cesta města +  

Dějiny Slezského  
ústavu 

Antropoid/      
Odboj na  
Opavsku  

stálá expozice Předměty  
vyprávějí 

etálá expozice Opavský zámek 

Celkem: 
počet 1 1 1 1 4 výstavy 
návštěvnost 442 912 513 1665 518 1790 5 840 

VÝSTAVY OBECNÍHO DOMU- Expozice Cesta města  - ROK 2012   
Statistika expozice - 2012 – EXPOZICE CESTA MĚSTA 

 celková 
návštěvnost 
Expozice + animace 

přednášky  
 

KP Švédská kaple KP kostel a klášter 
 

architektura 
staré Opavy 
(od září) 

leden 206 ---- ----- 37/1  
únor 236 ---- ----- 65/3  
březen 807 75/1 ----- 16/1  
duben 177 83/1 ----- 17/1  
květen 436 35/1 ----- 15/1  
červen 797 (z toho MN 

612) 
78/1 325/4 7/1  

červenec 145 21/1 70/9 24/1  
srpen 192 ---- 71/9 29/1  
září 334 ---- 198/2 90/3 30/1 
říjen 458 104/2 ---- 18/1 48/1 
listopad 641 85/2 15/1 12/1 27/2 
prosinec 477 118/1 ---- 20/2  
mezisoučet 4 906  

včetně animací 
(1524) 

595 679 350 105 

Návštěvnost 
všech akcí 
městské 
expozice 

6 635     

 

375750750750750 375 375 375 4 500

Vytiska
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V nebytových prostorách „Vinárny u Přemka“ není dosud nájemce.  
 
 
Kostel sv. Václava (Pekařská 12): po ukončení rekonstrukce byly zde realizovány doprovodné akce 
k festivalu Bezručova Opava – výstava Evy a Jana Švankmayerových , divadelní představení a jiné 
výstavy a zejména pak krátkodobé pronájmy k uskutečnění svatebních obřadů. 
 
 
XV. Celkové zhodnocení 
 
 

V průběhu provozu příspěvkové organizace byly finanční prostředky vynakládány v souladu s těmito 
potřebami, plánovanými i nově vzniklými: 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2012 ve výši 16 500 tis. Kč, v prosinci 2012 byl příspěvek snížen o 600 
tis., konečný příspěvek byl ve výši 15 900 tis. Kč. Dále byl nařízen odvod ve výši 2 500 tis. Kč 
z investičního fondu zpět zřizovateli. V průběhu roku došlo k přesunu z plánovaného čerpání na 
provoz či pořádání kulturních akcí na dovybavení inventáře pro zaměstnance organizace, nákup 
kancelářské techniky a to zejména z důvodu nárůstu personálního obsazení v průběhu roku, 
dovybavení chybějícího inventáře v Domě umění nezbytného k zajištění výstav, AV techniky v kostele 
sv. Václava, který slouží zejména ke svatebním obřadům a pořádání kulturních akcí, renovací 
původního nábytku do Vinárny u Přemka . Dovybavení expozice Cesta města, zvlášť prostor určených 
ke krátkodobým výstavám . V rámci zvýšení standartu poskytování služeb při edukačních programech 
pro mateřské, základní a střední školy a pro návštěvníky všech věkových kategorií  byly nakoupeny 
interaktivní tabule do expozice Cesta města a do Domu umění . Byl použit investiční fond na 
zakoupení služebního automobilu pro přepravu osob a drobného mobiliáře.   

V průběhu roku 2012 proběhly v organizaci kontroly, které jsou uvedeny čl. XIII. Zhodnocení 
hospodaření. Výsledky těchto kontrol byly postupně úspěšně odstraňovány v průběhu roku 2012.  

Mzdové prostředky Závazného ukazatele nebyly dočerpány a nevyčerpaná částka bude v rámci 
závěrečného účtu dána návrhem na převedení do Fondu odměn. 

Rok 2012 byl pro Opavskou kulturní organizaci ve znamení plánovaných i neplánovaných  změn v 
oblasti organizační a personální. Došlo k výrazným změnám, jak ve vedení organizace, tak i mezi 
zaměstnanci.  Byly vytvořeny nové pracovní pozice a to lektorka expozice k dějinám města Opavy, 
programový pracovník – grafik, historik a domovník. Dále byly neplánované personální změny na 
pozici sekretářky organizace, ekonomky, galerijní lektorky, galeristy a domovníka v Domě umění. 
Pozice referenta majetkové správy bylo v průběhu roku obměňena celkem 3 x. Pozice ředitele 
organizace byla obměňena taktéž 3 x. Došlo k zániku jednoho pracovního místa recepční, které bylo 
z části nahrazeno kustodkami na Dohodu o provedení práce , které tuto činnost vykonávají na recepci 
Domu umění o víkendech či svátcích. Dále zde pracují zaměstnanci na Dohodu o provedení práce a 
pracovní činnosti, kteří zajišťují personální obsazení na kulturních akcí pořádané organizací v Klubu 
ART, zajišťují dozor v Galérii Obecního domu, v expozici Cesta města, v Galerii v Domě umění a 
v kostele sv. Václava. 
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ORJ PROVOZ AKCE
100 Obecní dům - PROVOZ 10 047 302,49
101 služební auto 20 806,00
110 expozice 1 178 891,09
120 galérie OD 141 575,34
150 Kavárna 20 000,00
200 Dům umění - PROVOZ 3 540 710,31

250-256 výstavy Dům umění 767 230,00
300 kostel - PROVOZ 582 531,40
350 akce v kostele 56 237,08
450 akce v ARTU 1 315 525,88
500 Festival - Jeden svět 83 607,13
600 Festival - Další břehy 24 308,60
700 Muzejní noc 12 691,50
850 O cenu primátora 27 686,00

celkem : 14 211 350,20 3 607 752,62
17 819 102,82

Náklady

 

                                             

Organizace čerpala z limitovaného příslibu určeného pro expozici Cesta města, který byl schválen 
v roce 2009. Zůstatková částka nevyčerpaných prostředků k 1. 1. 2012 byla ve výši 121 628 Kč. Z těchto 
prostředků se nakoupil v roce 2012 závěsný systém a police v celkové hodnotě 47 461,04 Kč. Na 
zůstatek ve výši 74 166,96 Kč podala organizace žádost o možnost dočerpání v roce 2013 zřizovateli 
MMO . 

    

 Limitovaného příslibu  na 
expozici  

zůstatek 
k 31.12.2011 

čerpání                          
k 31.12.2012 

zůstatek pro 
rok 2013 

částky čerpání  121 628,00 47 461,04 74 166,96 
 

Skutečné čerpání finančních prostředků organizace s použitím financí z limitovaného příslibu  
od r. 2009 do 31. 12. 2012 bylo ve výši 5.925.833,54 Kč.  
   

Čerpání finančních příspěvků organizace v roce 2012 
   
Čerpání finančních příspěvků  schváleno skutečnost   

Čerpání prostředků z rozpočtu 15 900 000,00 15 900 000,00 
Čerpání limitového příslibu  47 461,04 47 461,04 

Čerpání celkové organizace  15 947 461,04 15 947 461,04 
   

Galerie

Klubu Art

12
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Hlavní kulturní činnost (v souladu se ZL): probíhala rovnoměrně ve všech prostorách Opavské 
kulturní organizace, i přes velké personální změny v průběhu roku, bez jakýchkoliv prostojů 
v obsazení prostor, týkajících se výstavní, kulturní či jiné činnosti. 
 
Doplňková činnost organizace (krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových 
prostor) a prodej doplňkového komisního prodeje byla vykonávána v souladu se Zřizovací listinou. 
Náklady na doplňkovou činnost byly přeúčtovány ve výši 278 076,39 Kč a to poměrnou části za 
energie, plyn, vodu, mzdy, odpisy a úklid na každou pronajímanou místnost či prostor zvlášť. Dále 
byly v rámci doplňkové činnosti organizace v r. 2012 expozici Cesta města vydány katalogy 
„Předměty vyprávějí“ a „Opavský zámek“. 
 
 
 

 Doplňková činnost – Obecní dům  

Krátkodobé 
pronájmy 

Krátkodobé 
výpůjčky 

Dlouhodobé 
pronájmy 

Dlouhodobé  
výpůjčky 

Počet 1761 50 0 1 

 
 Z  toho 4  svatební obřad 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem:
Sál purkmistrů 6 3 8 3 0 4 1 0 1 2 2 3 33
Schösslerův salónek 7 9 11 11 1 14 5 5 10 8 7 12 100
vypůjčka Sál purkmistrů 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 3 5 16
vypůjčka Schösslerův salone 0 2 4 3 0 5 0 0 2 3 3 3 25
svatby 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3

13 14 25 18 1 23 7 5 15 18 15 23
177počet pronájmů:

 POČET PRONAJMŮ A VÝPŮJČEK OBECNÍHO DOMU - ROK 2012  

 
 
 

 Doplňková činnost – Kostel Sv. Václava  

Krátkodobé 
pronájmy 

Krátkodobé 
výpůjčky 

Dlouhodobé 
pronájmy 

Dlouhodobé  
výpůjčky 

Počet 282 3 0 0 

   
Z toho 19  svatebních obřadů 
 

Organizace k 31. 12. 2012 vykazovala zisk ve výši 356.159,89 Kč. 
 

Činnost   hospodářský výsledek 
1   Hlavní činnost    198 518,33 
2.  Vedlejší činnost   164 641,56 

Celkový výsledek hospodaření v roce 2011 356 159,89 
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Rozpočet na r. 2012 byl oproti rozpočtu v r. 2011 navýšen o 7.255 tis. Kč a to z důvodů nákladů na 
provoz znovuotevřeného Domu umění a kostela sv. Václava na konci r. 2011, a vzniku nových 
pracovních míst v těchto budovách. 

Charakteristika čerpání jednotlivých položek rozpočtu na rok 2012 : 

Veškeré náklady a výnosy jsou rozděleny na jednotlivé budovy na provoz a dále pak na jednotlivé 
sekce kulturní činnosti Opavské kulturní organizace a pak na jednotlivé akce. Sekcí bylo 19 – z toho 7 
na provoz ( zvlášť Obecní dům, Dům umění, kostel sv. Václava, služební auto, kavárna Obecního 
domu, vinárna U Přemka a Základní umělecká škola) a 12 sekcí týkajících se kulturní a výstavní 
činnosti - expozice Cesta města, Galérie, Klub ART, Galérie Domu  umění – rozdělení na 6 výstavních 
bloků , kulturní akce v kostele, a zvlášť jsou vedeny jednotlivé festivaly a akce OKO. V dílčím rozdělení 
pak dle jednotlivých kulturních vystoupení v klubu ART, vystavovatelů v Galerii Obecního domu, 
Domu umění a v kostele a výstavních bloků v expozici Cesta města.  

V roce 2012 byly přijaty 2 dotace: Na výstavní činnost v Domě umění ve výši 200.000,- Kč a na 
zpracování nového systému účetnictví PAP ve výši 65.000,- Kč. 

Rozbor čerpání nákladů z dotace – Rozhodnutí MK-S 14676/2011 SOU  k  31. 12. 2012 

Su Au ÚZ Druh nákladu Celkem 
náklady 

Celkem výnosy 

518 301 34070 Výlepy  plakátů 9 765,54  
518 304 34070 Propagace a reklamní služby 56 997,16  
518 307 34070 Ostatní služby 18 200,00  
518 312 34070 Zapůjčení výstav 67 857,30  
518 401 34070 Umělecké honoráře 47 180,00  
672 503 34070 Přijetí dotace   200 000,00 
   Celkem  za rok 2012 200 000,00 200 000,00 

 

Rozbor čerpání nákladů z dotace – PAP   k 31. 12. 2012 

Su Au ÚZ Druh nákladu Celkem 
náklady 

Celkem výnosy 

518 308 98007 Softwarové služby 1 818,00  
518 308 98007 Programové vybavení 1 980,00  
518 309 98007 školení 1 790,00  
521 301 98007 Mzdové náklady 59 412,00  
672 504 98007 Přijetí dotace  65 000,00 
   Celkem  za rok 2012 65 000,00 65 000,00 
 

 

Celkový přehled plnění rozpočtu včetně čerpání jednotlivých dotací: 
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Přehled plnění rozpočtu v roce 2012 k 31.12.2012

Výnosy hlavní činnost vedlejší činnost celkem Rozpočet
602 vstupné 1 149 280,00 25 170,00 1 174 450,00 1 175 000,00
603 pronájmy 370 960,00 370 960,00 370 000,00
604 prodej zboží 61 822,00 61 822,00 62 000,00
609 jiné výnosy 37 807,00 37 807,00 37 800,00
648 ostatní výnosy 58 000,00 58 000,00 58 000,00
649 ostatní výnosy 214 831,67 7 300,00 222 131,67 222 000,00
662 úroky 37 631,01 37 631,01 37 700,00
669 ostatní fin.výnosy 0,00 0,00
672 302 dotace Magistrát 15 900 000,00 15 900 000,00 15 900 000,00
672 dotace PAP 65 000,00 65 000,00 65 000,00
672 dotace DU 200 000,00 200 000,00 200 000,00
672 501 dotace LIMIT 47 461,04 47 461,04 121 628,00

celkem 17 710 010,72 465 252,00 18 175 262,72 18 249 128,00

Náklady hlavní činnost vedlejší činnost celkem Rozpočet
501 materiál 759 485,33 24 360,00 783 845,33 785 000,00
502 energie 1 539 539,51 142 732,28 1 682 271,79 1 683 000,00
504 nákup zboží 31 800,00 157 764,55 189 564,55 190 000,00
507 aktivace oběž.maj. -159 761,50 -159 761,50 -160 000,00 
511 oprava a údržba 513 874,00 513 874,00 514 000,00
512 cestovné 21 509,00 21 509,00 22 000,00
513 reprezentace 131 965,00 131 965,00 132 000,00
518 služby 4 000 824,00 28 439,47 4 029 263,47 4 030 000,00
521 hrubé mzdy 4 305 056,92 57 286,08 4 362 343,00 4 402 670,00
521 hrubé mzdy PAP 59 412,00 59 412,00 59 412,00
524 pojištění 1 192 785,26 14 008,11 1 206 793,37 1 207 000,00
527 FKSP 32 829,21 416,85 33 246,06 33 500,00
528 stravenky 87 137,00 87 137,00 87 500,00
538 jiné poplatky 2 158,00 2 158,00 2 200,00
547 Collage 600 000,00 600 000,00 600 000,00
549 ostatní náklady 11 200,40 11 200,40 11 200,00
551 odpisy 2 968 283,40 35 364,60 3 003 648,00 3 003 700,00
558 DDHM 1 213 172,32 1 213 172,32 1 213 200,00
558 Limit expozice 47 461,04 47 461,04 121 628,00
569 finanční náklady 0,00 0,00

celkem 17 518 492,39 300 610,44 17 819 102,83 17 938 010,00

rozdíl : 191 518,33 164 641,56 356 159,89 311 118,00

Souhrn dle závazných ukazatelů k 31.12.2012

Příspěvek Magistrát hlavní činnost vedlejší činnost celkem Rozpočet
521 hrubé mzdy 4 364 468,92 4 364 468,92 4 402 670,00
551 odpisy 2 968 283,40 35 364,60 3 003 648,00 2 967 840,00

provoz 10 185 740,07 10 185 740,07 9 691 241,00
celkem 17 518 492,39 35 364,60 17 553 856,99 17 061 751,00

LIMIT expozice hlavní činnost celkem Rozpočet
672 501 dotace LIMIT 47 461,04 47 461,04 121 628,00

celkem 47 461,04 0,00 47 461,04 121 628,00

Dotace DU hlavní činnost celkem Rozpočet
672 503 Dotace DU 200 000,00 200 000,00 200 000,00

celkem 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Dotace PAP hlavní činnost celkem Rozpočet
672 504 Dotace PAP 65 000,00 65 000,00 65 000,00

celkem 65 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00

PLNĚNÍ rozpočtu k 31.12.2012
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Strana 15 (celkem 16)

Seznam vydaných směrnic za rok 2012 
V rámci zkvalitnění práce a systému zpracovávání účetnictví, mzdové problematiky a ostatních 
záležitostí dle zákona byly v roce 2012 schváleny tyto směrnice, řády, nařízení a ceníky organizace 
s následujícími doplňky:                                   

číslo 
směrnice 

Název směrnice platnost 
od 

 

dodatek 
č.1 

dodatek č. 
2 

 

Dodatek č. 
3 

16/2011 Směrnice oběh razítek  22. 7. 2011 21. 7. 2011 05.12.2011 20.03.2012 
01/2012 Směrnice o obsluze EZS 1.1.2012    
02/2012 Směrnice o obsluze EPS 1.1.2012    
03/2012 Stanovení rizik dle zákona 320/2001 Sb. 1.7.2012    
4/2012 Zpracování  a oběh účetních dokladů 1.7.2012    
5/2012 Zásady vedení pokladny 1.7.2012    
6/2012 O účetnictví 1.7.2012    
7/2012 Kontrolní řád – provádění finanční  kontroly 1.7.2012    
8/2012 Organizace dopravy a užívání motorových 

vozidel 
1.7.2012    

9/2012 Vnitřní platový předpis 1.7.2012    
10/2012 Přijímání a vyřizování stížností 1.7.2012    
11/2012 Grafický manuál 1.7.2012    
12/2012 Podpisový řád   1.8.2012 1.10.2012 12.11.2012  

13/2012 O půjčování (pronájmu) movitých věcí 8.11.2012    
14/2012 O komisním prodeji 8.11.2012    
 

  
Název řádu : platnost 

od 
dotatek 

č.1 
dotatek 

č.2 
dotatek 

č.3 
1. Organizační řád 28.1.2011 1.9.2012     
6. Návštěvní řád DOMU UMĚNÍ 1.10.2011 1.7.2012 1.9.2012   

 

  
 Ceníky organizace: 

platnost 
od  

dotatek 
č.1 

dotatek 
č.2 

dotatek 
č.3 

3. Ceník nájmů nebytových prostor Obecního 
domu platný pro r. 2012 1.1.2012 2.5.2012     

4. 
Ceník nájmů nebytových prostor v Domě umění  
a kostelu sv. Václava platný pro r. 2012 1.1.2012 2.5.2012 10.10.2012 7.11.2012 

 

 Název vnitřního nařízení: 
platnost 

od 

9. 
Nařízení ředitelky č. 1/2012 - vedoucím 
zaměstnancům 13.4.2012 

10. 
Nařízení ředitelky č. 3/2012 - proúčtování 
poplatků za šatnu 1.6.2012 

11. Nařízení ředitelky č. 4/2012 - informace o 
pracov. době 1.6.2012 

12. Pracovní řád 15.8.2012 
 
  Název nařízení: platnost 
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od 

5. 
Vnitřní nařízení 6/12 - svatby v kostele sv. 
Václava 

   
01.07.2012 

 

 
 

      
Čerpáno z podkladů Opavské kulturní  organizace, příspěvková organizace  za rok 2012: 
 

·        Rozvaha k 31. 12. 2012   
   ·        Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2012 
   ·        Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012  

·        Hlavní kniha k 31. 12. 2012  
·        Plnění rozpočtového plánu k 31. 12. 2012  
·        Přehled kulturních akcí – sumář k 31. 12. 2012  
·        Přehled nájmů – sumář k 31. 12. 2012  
·        Inventarizace majetku k 31. 12. 2012  
 
 

  
  Tyto sestavy jsou přílohou účetní závěrky za rok 2012 a jsou součástí pro přezkoumání hospodaření 
Opavské kulturní organizace za rok 2012. 
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městská expozice Cesta města

Zahájení provozu expozice: 17. září 2010
městská expozice Cesta města prezentuje dějiny 
Opavy a je přímým pokračovatelem opavského 
Městského Muzea (1897)

Partneři expozice a poskytovatelé sbírek:
- Archeologický ústav Akademie věd 
  České republiky (Aú AVČR)
- Národní památkový ústav (NPÚ)
- Muzeum Bruntál (MB)
- Římskokatolická farnost Panny Marie v Opavě
- Římskokatolická farnost sv. Ducha v Opavě
- Slezské zemské muzeum (SZM)
- Státní okresní archiv Opava (SOkA) 
- Zemský archiv v Opavě (ZAO)
- soukromý sběratel Pavel Šopák

V roce 2012 veškeré akce z produkce expozice 
Cesta města navštívilo celkem 6 635 osob. 
Samotný prostor expozice (1. patro Obecního 
domu) navštívilo téměř 5 000 osob.
V expozici v roce 2012 byly uskutečněny 2 krátko-
dobé výstavy a 2 výstavní projekty.
V rámci výstavy a výstavních projektů byly reali-
zovány vzdělávací programy pro školy a komen-
tované prohlídky pro školy i veřejnost. 
V roce 2012 expozice zahájila publikační činnost 
– k oběma výstavním projektům byly vydány pu-
blikace doprovázející a rozšiřující výstavu.
Za rok 2012 v expozici proběhlo celkem 86 edu-
kací pro školy, které navštívilo celkem 1 524 žáků. 
Mimo prostor expozice byly realizovány přednáš-
ky k vybraným tématům z dějin města a dopro-
vodné přednášky k výstavním projektům. Cel-
kem bylo v roce 2012 uskutečněno 12 přednášek, 
které navštívilo celkem 595 osob.
V roce 2012 jsem široké veřejnosti a školám zpří-
stupňovali objekt Švédské kaple, kde proběhlo 
25 komentovaných prohlídek, které navštívilo 
celkem 679 osob. 
V roce 2012 jsme realizovali 17 komentovaných 
prohlídek kostela sv. Václava a dominikánského 
kláštera v Opavě, které navštívilo celkem 350 zá-
jemců. 
Na podzim roku 2012 jsme zahájili procházky 
městem s komentářem, nazvaný „Architektura 
staré Opavy“. Celkem byly realizovány 4 prohlíd-
ky, kterých se zúčastnilo 105 osob. 

Obsah:
A/ Stálá expozice
B/ Doprovodná činnost 
B 1/ Krátkodobé výstavy 
B 2/ Výstavní projekty
B 3/ Přednášková činnost 
B 4/ Speciální akce 
B 5/ Komentované prohlídky 
B 5/ Vzdělávací programy pro školy

A/ Stálá expozice
   Také v roce 2012 expozice doznala změn v podo-
bě obměny sbírkových předmětů. Mnohé sbírky 
byly opět vráceny do depozitářů SZM a jiné byly 
nově zapůjčeny. Expozice byla doplněna rovněž 
ze sbírek pocházejících z krátkodobých výstav. 

   Odhadem bylo Slezskému zemskému muzeu 
vráceno zhruba 30 kusů sbírkových předmětů. 
Přibližně stejný počet sbírek, jiného druhu, bylo 
pro expozici nově zapůjčeno. Část nových sbírek 
pochází ze Slezského zemského muzea, další část 
zapůjčil Archeologický ústav Akademie věd ČR, 
část Národní památkový ústav, odbor archeolo-
gie a v neposlední řadě, knižní sbírky byly zapůj-
čeny ze Zemského archivu v Opavě. Všem zapůj-
čitelům děkujeme za spolupráci. 
   Provoz v expozici je zajištěn vždy dvěma prů-
vodci (v době mezi výstavami či při méně nároč-
ných výstavách, co do bezpečnosti sbírek, je v 
expozici pouze 1 průvodce). Průvodci obsluhují 
návštěvníka: poskytují návštěvníkovi základní in-
formace k expozici, zpřístupňují film a další audio 
a video nahrávky k expozici i výstavám, nabízejí 
katalogy a další publikace k výstavám a expozici, 
prodej vstupenek, podávají doplňující informace, 
dbají na bezpečnost expozice, doplňují zvlhčova-
če vzduchu. 
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   Ve druhé polovině roku 2012 došlo k význam-
né změně, kdy byla z provozních důvodů snížena 
prezentační plocha vyčleněná pro stálou expozi-
ci a díky tomu mohla být zvýšena plocha určená 
pro výstavní projekty. Prvně realizovanou výsta-
vou v novém prostoru byl „Opavský zámek“. Pro-
stor i nadále zůstane určen pro krátkodobé vý-
stavy. Koncem roku 2012 byla zahájena příprava 
na přeměnu části expozice „Klenotnice“, prostor 
býv. bankovního trezoru. Prostor bude v zadní 
části místnosti přepažen a vznikne tak depozitár-
ní prostor, který citelně chybí a většina místnosti 
bude určena prezentaci solitérů, luxusních sbír-
kových předmětů a drobnějších témat (minivý-
stav). Tento prostor zahájí činnost v roce 2013. 

   Expozice byla z důvodu nového konceptu krát-
kodobých výstav doplněna o nové vitríny. Díky 
tomu dochází k důstojnému prezentování cen-
ných sbírek široké veřejnosti. Vitríny jsou určeny 
zejména, ale nejen, pro výstavní projekty. Jedná 
se o prachotěsné vitríny z bezpečnostního skla, 
které jsou uzamykatelné a splňují tak všechny 
standardy kladené na muzejní vitríny. Vizuálně 
jsou neutrální. 
   Expozice byla dále vybavena o 10 kusů samo-
stojných panelu z MDF (200 x 150 cm) – přeti-
ratelných a o 6 kusů přenosných soklů stejného 
typu. Díky těmto na míru vyrobeným „stěnám“ 
lze flexibilně měnit architekturu prostoru každé 
výstavy. 
   Na jaře roku 2012 byly okenní tabulky prostoru 
expozice vybaveny speciálními fóliemi, díky kte-
rým se podařilo částečně eliminovat nežádoucí 
vysoké teploty v expozici během letních měsíců. 
Fólie STEEL 65 firmy Ceiba snížily teplotu o 4°C.
   Realizováno bylo také několik konzultací s fir-
mami s cílem zřídit v expozici klimatizaci. Akce je 
plánována na červen 2013.
   Expozice realizovala přes 30 výběrových řízení 
(na poskytování drobných služeb – grafické prá-
ce, jazykové korektury až po nákup vybavení ex-
pozice či tisk publikací). Tyto služby byly poskyt-

nuty dodavateli na základě „Objednávky“.
   Celkem bylo uzavřeno ke čtyřiceti „Smluv 
o dílo“. A to především se spoluautory výstav, 
s přednášejícími, s poskytovateli překladů do NJ 
a AJ, s fotografy (dokumentace akcí, dokumenta-
ce expozice, podklady pro katalogy a publikace) 
a dalšími.

   V roce 2012 byla uzavřena jedna nová smlouva 
DPP s Mgr. Petrou Kaniovou na poskytování lek-
torských služeb pro programy, tj, komentované 
prohlídky: kostela sv. Václava a dominikánského 
kláštera, Architektura staré Opavy. 
   Významnou kvalitativní změnou bylo také za-
hájení publikační činnosti. V rámci dvou výstav-
ních projektů „Předměty vyprávějí“ a „Opavského 
zámku“, došlo k vydání dvou stejnojmenných pu-
blikací. „Výstavy skončí, ale publikace zůstanou“. 
V rámci činnosti expozice byla rozšířena také kniž-
ní nabídka na recepci Obecního domu. Komisní 
smlouvy byly uzavřeny se Slezskou univerzitou 
a Národním památkovým ústavem. Na základě 
předávacího protokolu jsou knihy „vyměňovány“ 
také s Městským informačním centrem. 
   Klíčovou změnou v servisu návštěvníkům bylo 
propojení vstupenkového systému s dalším ob-
jektem OKO - Domem umění. Došlo ke snížení 
vstupného pro školská zařízení (10,- Kč osoba 
+ pedagogický dozor vstup zdarma) a od podzi-
mu 2012 byl zaveden každou neděli vstup zdar-
ma (viz Galerie výtvarného umění Ostrava). Dle 
statistiky se tyto kroky pozitivně projevily na ná-
vštěvnosti nejen prostoru expozice. 
   V roce 2012 se expozice zapojila do Slezské mu-
zejní noci, Dnů evropského kulturního dědictví
 a Dnu dětí.
   Do sbírek expozice se podařilo získat přes 18 
předmětů. Svým charakterem se jedná přede-
vším o vybavení opavských domácností z 50. –70. 
let 20. století.
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B/ Doprovodná činnost 
   V roce 2012 byla doprovodná činnost expozice 
rozšířena o nové programy (více následující pod-
kapitoly). Významnou složkou doprovodných 
aktivit expozice jsou vzdělávací programy. Jedná 
se o službu doplňující výuku ve školských zaříze-
ních, které často nemají dostatečný prostor věno-
vat se regionálním dějinám. Klíčovým „vedlejším 
produktem“ stálé expozice jsou krátkodobé vý-
stavy a výstavní projekty. Spolu s nimi pak také 
publikační činnost. Důležitou součástí nabídky 
expozice jsou přednášky doplňující mozaiku dě-
jin města. Dalším typem doprovodné činnosti 
jsou komentované prohlídky (KP). Během roku 
2012 se jejich nabídka rozšiřovala. K původně 
nabízeným prohlídkám „KP kostela sv. Václava 
a dominikánského kláštera“, „KP Cesta města“ při-
byly také „KP Švédské kaple“ a „Architektura staré 
Opavy“. Speciální komentované prohlídky byly 
rovněž nabízeny také k výstavním projektům 
„Předměty vyprávějí...“ a k „Opavskému zámku“.

B 1/ Krátkodobé výstavy 
V roce 2012 proběhly dvě krátkodobé výstavy 
a 2 výstavní projekty.

1/ Slezský ústav. Proměny regionálního vědec-
kého pracoviště (leden – březen 2012) 
autor: Mgr. David Váhala (Slezská univerzita 
v Opavě), výstava umístěna do Klenotnice expo-
zice. K výstavě byla realizována jedna komento-
vaná prohlídka s promítáním video ukázek

2/ Někomu život a někomu smrt. Putovní vý-
stava k 70. výročí operace Anthropoid (březen 
2012) 
Výstava přiblížila atentát na Reinharda Heydricha. 
Výstavu jsme doplnili o problematiku odboje na 
Opavsku, ke kterému vznikly ve spolupráci s Doc. 
Jaromírem Pavlíčkem 4 panely. 

Výstava byla zahájena neformálním dopoledním 
workshopem a setkáním s autory, učiteli škol, 

zástupci Slezského zemského muzea a dalších. 
K výstavě byla dne 27. března uspořádána 
přednáška s názvem Odboj na Opavsku za 
2. světové války.
Celková návštěvnost výstavy: 807 osob z toho 
219 žáků ZŠ a SŠ 

B 2/ výstavní projekty

1/ Předměty vyprávějí (červen – říjen 2012)
Výstava byla realizována ve spolupráci expozice 
Cesta města s Národním památkovým ústavem, 
odborem archeologie, Archaiou Brno, Archaiou 
Olomouc, Slezskou univerzitou v Opavě. 
Supervizorem výstavy byl Mgr. Michal Zezula. 

Výstava prezentovala unikátní nálezy ze dvou 
archeologických výzkumů realizovaných v his-
torickém jádru Opavy, které se uskutečnily 
v minulých čtyřech letech. Jádrem výzkumu byla 
lokalita za původní radnicí (dnes nezastavěná 
plocha za Slezankou) a tzv. Nový hřbitov (16. sto-
letí), později opavský pivovar. Zmíněné výzkumy 
přinesly mimořádné množství informací o vývoji 
města a to jak v prostoru jeho prvotního jádra 
v okolí Horního náměstí, tak i o území v severo-
západním sousedství městských hradeb, které 
v 16. století zaujal již zmiňovaný Nový hřbitov. Cí-
lem výstavy bylo přiblížit získané poznatky veřej-
nosti a rovněž představit nejcennější nálezy, mezi 
kterými vynikal středověký poutní odznak nebo 
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středověká plechová schránka ukrývající mince. 
Výstava byla doplněna řadou obrázků a nákresů, 
díky nimž návštěvník nahlédl do každodenního 
života opavského měšťana ve středověku a ra-
ném novověku.

- výstava byla zahájena vernisáží dne 31. května 
(cca 100 osob)
- k výstavě byla vydána stejnojmenná publikace 
doplňující výstavu (červenec 2012)
- k výstavě byly realizovány vzdělávací programy: 
určené ZŠ, program navštívilo celkem 170 žáků
- k výstavě bylo realizováno 6 komentovaných 
prohlídek (2 vypsané termíny a 4 v rámci progra-
mu ke Slezské muzejní noci)
- závěrem výstavy byl netradičně pojatý „křest ka-
talogu s přednáškou autorů“ – akci navštívilo 50 
osob
- celková návštěvnost výstavy: 1 495 osob + 170 
(animace - školy)

2/ Opavský zámek (listopad 2012 – února 2013)
Výstava byla realizována ve spolupráci expozi-
ce Cesta města se Zemským archivem v Opavě, 
Slezským zemským muzeem, Státním okresním 
archivem Opava a Českomoravskou provincií 
Hospitálského řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných 
bratří, Archeologickým ústavem Akademie věd 
ČR v Brně a Národním památkovým ústavem.
Supervizorem výstavy byl: PhDr. Karel Müller.

Výstava přiblížila historii jedné z nejpozoruhod-

nějších památek Opavy, která před více než sto 
lety z města nenávratně zmizela. K vidění byly 
nálezy, jež jsou připomínkou existence opavské-
ho zámku i portrétní vyobrazení jeho majitelů.  
Výstava však především nabídla celistvý příběh 
památky, která se koncem 19. století stala ne-
potřebnou. Dříve zelená nezastavěná plocha za 
hradbami, později hrad a nakonec zámek, který 
v závěru své existence sloužil jak obytný dům. 
Také tak lze „v kostce“ přiblížit dějiny zámku. 
Historie je však mnohem pestřejší. Návštěvníci 
se mohli vydat po stopách do minulosti zámku 
a to od dob, které jeho vzniku předcházely, až 
po jeho demolici. Dozvěděli se, jakou roli plnil 
zámek v životě města, i to, jak se ze správního 
centra postupně stával jen kulisou modernizující 
se metropole. Výstava nabídla nejúplnější kolek-
ci dobových vyobrazení a plánů, které upomínají 
na dnes již zaniklou památku a současně definují 
přesnou polohu zámku.

- výstava zahájena vernisáží dne 15. listopadu 
(cca 130 osob)
- k výstavě byla vydána stejnojmenná publikace 
doplňující výstavu (listopad 2012)
- k výstavě byly realizovány vzdělávací programy: 
určené MŠ, ZŠ, SŠ, program navštívilo celkem 496 
žáků
- k výstavě bylo do konce roku 2012 realizováno 
10 komentovaných prohlídek (7 vypsaných ter-
mínů a 3 individuelně domluvené)
- k výstavě proběhl přednáškový cyklus (celkem 3 
přednášky) – do konce roku 2012 byla realizová-
na jedna přednáška „Kde sídlila opavská knížata. 
Rezidence opavských přemyslovců“
- celková návštěvnost výstavy do konce roku 
2012: cca 1 050 osob z toho 496 (animace - školy)

pozn: více ke vzdělávacím programům, přednáš-
kám a komentovaným prohlídkám v následují-
cích kapitolách
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B 3/ Přednášková činnost

Městská expozice uspořádala od března do pro-
since 2012 celkem 12 přednášek doplňující mo-
zaiku dějiny Opavy. Zhruba 30 % z celkového 
počtu přednášek byly doprovodné přednášky 
k výstavním projektům. Zbylých 70% volně do-
plňovalo expozici a dotýkaly se dějin města. 
Přednášky byly realizovány v klubu ART a v Sále 
purkmistrů. V listopadu 2012 byl obnoven cyklus 
přednášek realizovaných ve spolupráci se Sdru-
žení historiků ČR, Historickým klubem 1872 při 
Slezské univerzitě v Opavě. Cyklus nese název 
„Očima mladých historiků“ a studentské před-
nášky probíhají v expozici Cesta města vždy od 
18:00 hodin.

Přednášky 2012:
Odboj na Opavsku za 2. světové války (27. břez-
na, klub ART)
- přednášející Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc.

Turek. Nepřítel i objekt fascinace (12. dubna, 
klub ART)
- přednášející: Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Lodě pro císaře pána. Lodní výroba Vítkovických 
železáren pro rakousko-uherské námořnictvo 
(1918 – 1914)/ (23. května, klub ART)
- přednášející: Bc. Aleš Materna 

Opavské renesanční domy (20. června, klub ART)
- přednášející: Bc. et Bc. Ondřej Haničák

A zapomenuti vejdeme do dějin... (10. červen-
ce, klub ART)
- přednášející: spisovatelka Alena Wagnerová

Křest katalogu k výstavě „Předměty vyprávějí“ 
s přednáškou autorů (2. října, klub ART)
- přednášející: Mgr. Michal Zezula, Mgr. Barbara 
Marethová, Mgr. Pavla Skalická, David Merta.

Zbraně a zbroj na obrazech starých mistrů (9. 
října, klub ART)
- přednášející: Bc. Antonín Kadlec

Umění všem. Výtvarné umění Opavy ve dvou 
stoletích a jeho veřejná prezentace (6. listopad, 
klub ART)
- přednášející: Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. 

Vzpomínková pouť ke Zborovu (19. listopadu, 
Sál purkmistrů)
- přednášející: Ing. Jaroslav Žáček, plukovník ve 
výslužbě

Kde sídlila opavská knížata. Rezidence opav-
ských přemyslovců (12. prosince, klub ART)
- přednášející: Mgr. Martin Čapský, Ph.D. a PhDr. 
Dalibor Prix, CSc. 

Očima mladých historiků – studentské přednáš-
ky
Hrad Vikštejn a hrady s plášťovou zdí (24.října, ex-
pozice) 
- přednášející: Mgr. Jan Juřica
Slavnostní vjezdy přemyslovské doby v kontextu 
evropského bádání (13. listopadu, expozice)
- přednášející: Jiří Málek
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přednáška/12. 4. 2012 v 18:00/Klub Art

„Turecký“ svět očima polsko-litevského prince Zikmunda Jagellonského za jeho pobytu v Uhrách a v českých zemích (1498 - 1506)

přednáší Mgr. Petr Kozák, Ph.D. 
/Zemský archiv v Opavě, Slezské zemské muzeum/

TUREK

Lodě 
pro císaře pána

18:00 / Klub Art, Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
přednáška, přednášející Bc. Aleš Materna

Lodní výroba vítkovických železáren 
pro rakousko-uherské námořnictvo (1891 - 1914)

23. 5.

domy

Opavské 
renesanční 

středa 20. 6. 2012 v 18 hodin v Klubu Art, bez vstupného 
/Obecní dům, Ostrožná 46, Opava/

www.oko-opava.cz
www.cestamesta.cz

přednáška, přednáší Bc. et Bc. Ondřej Haničák
forma a funkce měšťanské obytné architektury v 16. a 17. století

fo
to

: S
le

zs
ké

 ze
m

sk
é 

m
uz

eu
m

10. 7. 2012 v 18:00
Klub ART /Obecní dům, Ostrožná 46, Opava/

11. 7. 2012 v 16:00
Muzeum Oderska /Kostelní 7, Odry/

akce je realizována ve spolupráci s Muzeem Oderska a za podpory nadace Roberta Bosche

www.oko-opava.cz

www.cestamesta.cz

A zapomenuti
autorské čtení, přednáška, diskuse...
s Alenou Wagnerovou o knize 

Němci proti Hitlerovi: Životní příběhy německých odpůrců nacismu v Československu

A zapomenuti
    vejdeme do dějin...

vejdeme
www.odry.cz/muzeum.asp

Předměty vyprávějí
Archeologické poklady Slezanky a Pivovaru

31. 5. - 30. 9. 2012

Expozice Obecního domu v Opavě
www.oko-opava.cz /Ostrožná 46, 746 01 Opava/ www.cestamesta.cz

na obrazech starých mistrů

Zbraně 
a zbroj 

m
ěs

tsk
á e

xp
oz

ice
Ce

sta
 m

ěs
ta

 /Militarie a vojenství ve vizuálním umění středověku/

přednáška, úterý 9. října 2012, v 18:00, Klub ART 
Přednášející: Bc. Antonín Kadlec, student Filozo�cké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zaměstnanec Národního památkového ústavu, expozice Cesta města

UMĚNÍ 
VŠEM!

výtvarné umění Opavy ve dvou stoletích a jeho veřejná prezentace
přednáška

6.11.2012
18:00 Klub Art

Tématem vás provede: Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. /Slezská univerzita v Opavě/ 
/Obecní dům, Ostrožná 46, Opava, vchod z ulice Beethovenova/ bez vstupného
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Vzpomínková 
pouť ke Zborovu
návštěva delegace Československé obce legionářské u příležitosti 95. výročí bitvy u Zborova

beseda

19. 11. 2012
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www.cestamesta.cz
17:00 Sál purkmistrů /Obecní dům, Ostrožná 46, Opava/ 
bez vstupného

Kde sídlila 
opavská knížata

Rezidence opavských Přemyslovců
přednáška

Tématem vás provedou: 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) 
PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Slezská univerzita v Opavě)

12. 12. 2012 
v 18:00 v Klubu ART
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plakáty / výběr:
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B 4/ Speciální akce

V roce 2012 se expozice zapojila do tří tradič-
ních akcí, jež jsou realizovány každoročně a nově 
uvedla akci „Léto s městskou expozicí“, která si 
klade za cíl nabízet dějiny Opavy také turistům:
1/ Slezská muzejní noc (1. června)
2/ Den dětí (konec května)
3/ Léto s městskou expozicí (červenec, srpen)
4/ Dny evropského kulturního dědictví (polovina 
září)

1/ Slezská muzejní noc (1. června)
V roce 2012 navštívilo expozici v rámci akce od 
18:00 do 24:00 celkem 612 osob. Do Švédské kap-
le zpřístupněné v rámci SMN přišlo 325 osob.

Program:
1/ expozice Cesta města 1. patro Obecního domu
- prohlídka stálé expozice Cesta města s odbor-
ným komentářem. V každé části expozice na ná-
vštěvníka čekal lektor, který jej provázel a přibli-
žoval danou historickou epochu. 
- speciální nabídka byla směřována na zájemce 
o archeologii: ve čtyřech časech byly nabídnuty 4 
komentované prohlídky čerstvě otevřené výsta-
vy „Předměty vyprávějí...“
- pro malé návštěvníky byly připraveny speciální 
zábavné aktivity z dějin města

- na realizaci se podílelo 11 osob
2/ Švédská kaple, Ratibořská ul., Opava-Kateřinky
- ve čtyřech časech jsme nabídli 4 komentované 
prohlídky objektu, které navštívilo celkem 325 
osob
- název programu: Příběh gotických fresek
- lektorkami přibližující historii a výmalbu byla 
historička Hana Miketová a restaurátorka Roma-
na Balcarová

2/ Den dětí (26. a 27. května)
Den dětí probíhal první den v městských sadech 
u koupaliště. Den druhý byly zpřístupněny se 
speciálním programem také kamenné budovy. 
Expozice nabídla program v oba tyto dny. 
Na organizaci a tvorbě programu v Městských sa-
dech se podílely Mgr. Simona Juchelková a Mgr. 
Daniela Přívětivá. 

Dětský den v Sadech (26. kvěna od 13:00 do 
18:00)
Pro Dětský den v Sadech byly vyrobeny následují-
cí pomůcky a předměty: látkové pytlíky a mošny, 
repliky keramických předmětů, puzzle z kappa 
desek, maketa rytíře na koni, papírové předlohy 
pro dotváření zvířátek, barevné části těchto zvířá-
tek, kartičky na sběr razítek s informacemi o naší 
organizaci. Stanoviště OKO bylo situováno na 
malém dětském hřišti.  Na programu spolupraco-
valy jmenované lektorky s 11 studenty SGO. Děti 
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si mohly vyzkoušet hledání pokladu, modelování 
zvířátka, skládání puzzle, dotváření zvířátka, ma-
lování na obličej, vyfotit se s maketou rytíře. Při-
praveného programu se zúčastnilo přes 300 dětí. 
Dětský den v expozici Cesta města (27. května od 
9:00 do 16:00)
Příprava programu: lektorka expozice Mgr. Simo-
na Juchelková
Realizace programu: Mgr. Simona Juchelková, 
průvodkyně Kateřina Nováková, Jana Halfarová, 
studenti SGO, Mgr. Pavla Skalická z NPÚ (ukázka 
práce s přeslenem).

Program: pro děti byly připraveny hádanky a hle-
dání pokladu, výroba mincí, výroba „schránky na 
mince“. Aktivity navazovaly na aktuálně probíha-
jící výstavu „Předměty vyprávějí...“. Následovaly 
úkoly ve spolupráci s přadlenkou (Mgr. Pavla Ska-
lická) a s věštcem. Vyrobené mince pak děti vyu-
žili, aby „zaplatili“ za koupi středověkého měšťan-
ského domu. Každý si jej směl vymalovat a pak 
nalepit na velkoformátový „Obraz města Opavy“.  
Během akce byl promítán animovaný film „Ob-
živlá Opava“.
Celková návštěvnost akce:  více než 200 osob, 
především dětí. 

3/ Léto s městskou expozicí (červenec, srpen)
Nabídku turistických produktů ve městě během 
prázdninových měsíců roku 2012 rozšířila akce 
nazvaná Léto s městskou expozicí. Návštěvníkům 
poskytla možnost podívat se do zřídkakdy zpří-
stupněných objektů nebo navštívit ty, které jsou 
běžně dostupné, v netradičních časech. V rámci 
programu proběhlo 22 komentovaných prohlí-
dek, které navštívilo celkem 208 osob. Příměst-
ského tábora se účastnilo 11 dětí. 
Program akce: 
komentované prohlídky Švédské kaple, večerní 
prohlídky expozice Cesta města, večerní prohlíd-
ky kostela sv. Václava a dominikánského kláštera 
a Příměstský tábor pro děti ve dvou turnusech.

Dvakrát týdně se během července a srpna pro 
veřejnost otevřela kaple sv. Kříže (Švédská kaple) 
v Opavě-Kateřinkách a to vždy v úterý a v pátek 
od 17 hodin. Celkem této možnosti využilo 141 
osob. Na vlastní oči si přitom prohlédly torzo uni-
kátního nástěnného obrazového cyklu 15 zna-
mení konce světa. Právě středověké fresky se sta-
ly inspirací pro soutěž, která zde čekala na dětské 
návštěvníky. Ti měli namalovat, jak si představují 
nejstrašlivější příšeru, která by mohla vystoupit z 
mořských hlubin, nebo oblečení, jež se nosilo v 
době stavby kaple. Velký zájem u veřejnosti vy-
volaly i večerní komentované prohlídky bývalého 
dominikánského kláštera (dnes Dům umění) s 
přilehlým kostelem sv. Václava a expozice Cesta 
města. Tyto se konaly jednou měsíčně a přilákaly 
dohromady 57 návštěvníků. Čekal zde na ně ne-
jen výklad lektorky k dějinám celé budovy a její-
mu stavebnímu vývoji, v případě dominikánské-
ho kláštera a kostela sv. Václava, nebo k historii 
města Opavy, ale i kouzlo teplého letního večera. 
O úspěšnosti projektu svědčí to, že značná část 
návštěvníků využila kompletní nabídky a prošla 
během prázdnin všemi zpřístupněnými objekty. 
Uvolněná letní atmosféra nahrávala i tomu, že ná-
vštěvníci častěji kladli otázky a sami se tak stávali 
spoluautory programu. Vzhledem k úspěšnosti 
projektu plánuje Opavská kulturní organizace 
akci zopakovat i v roce 2013 a nabídku zpřístup-
něných památek ještě rozšířit. 

25



Ve dnech 13. 8. – 17. 8. 2012 proběhl první Pří-
městský tábor pořádaný Opavskou kulturní orga-
nizací, p. o. pod vedením lektorky expozice Mgr. 
Simona Juchelkové a lektorky Domu umění Mgr. 
Lenky Přibylové. Tábor byl zaměřen na dějiny 
města, zejména pak na nejstarší dějiny a výtvar-
nou tvorbu. Programovou náplň připravila Mgr. 
Simona Juchelková a Mgr. Daniela Přívětivá. Pů-
vodně byl plánovaný ještě jeden termín v červen-
ci, ale nepodařilo se jej naplnit. Celkem se tábora 
zúčastnilo 11 dětí. Pro tábor byly využity prosto-
ry Obecního domu - Klub Art, Galerie Obecního 
domu, expozice Cesta města, a Domu umění ze-
jména kostel sv. Václava, Moravské kaple, zázemí 
restaurace. Kromě těchto prostor absolvovali malí 
táborníci exkurzi na Opavské pracoviště Archeo-
logického ústavu AV ČR, kde je s prací archeolo-
ga seznámil, a po té je zavedl do přednáškových 
prostor Ústavu archeologie Slezské univerzity 
Opavě, PhDr. Jiří Juchelka PhD. Děti měly příleži-
tost osahat si na zajímavé archeologické „pokla-
dy“. Další aktivitou byl výlet do Milostovic, kde 
děti navštívily vojenský bunkr s výkladem Mgr. 
Pavla Chrásky a Kovárnu Milostovice (práci s ko-
vem si mohly vyzkoušet). Součástí výletů byl také 
výstup na Hlásku. Celý týden se hrály nejrůznější 
hry od těch seznamovacích, přes zábavné, pouč-
né, či poznávací. Tvořily se např. hliněné sošky ve-
nuší, „pravěké“ nástěnné malby, středověké pa-
pírové hrady, lucerničky. Promítaly se tematické 
filmy např. Volání rodu, hudba. Nejvíce se dětem 
líbily praktické ukázky práce archeologa a kováře.

4/ Dny evropského kulturního dědictví (15. září) 
program:
komentovaná prohlídka městské expozice ve 
třech časech, komentovaná prohlídka Švédské 
kaple ve dvou časech, přičemž objekt byl zpří-
stupněn od 9:00 do 18:00. Pro děti byl v kapli při-
praven dětský koutek. Kostel sv. Václava a klášter 
byl zpřístupněn komentovanými prohlídkami ve 
třech časech. Celkově nabídnutých prohlídek vy-
užilo 282 osob. 

B 5/ Komentované prohlídky 
Expozice Cesta města uskutečnila za rok 2012 
celkem 90 komentovaných prohlídek stálé expo-
zice, Obecního domu, bývalého dominikánského 
kláštera s kostelem sv. Václava, Švédské kaple, 
krátkodobých výstav a v rámci programu Archi-
tektura staré Opavy. Celkem 56 těchto prohlídek 
bylo vypsáno pro veřejnost předem v měsíčních 
programech OKO (22 z nich v rámci akce Léto s 
městskou expozicí) a 34 bylo návštěvníky indivi-
duálně objednáno. 
Komentované prohlídky expozice - V expozici 
Cesta města proběhlo v roce 2012 celkem 23 ko-
mentovaných prohlídek, z nichž 7 bylo vypsáno 
pro veřejnost a 16 objednáno individuálně. 
Komentované prohlídky kostela sv. Václava a bý-
valého dominikánského kláštera - V prostorách 
bývalého dominikánského kláštera (Dům umění) 
a kostela sv. Václava proběhlo v roce 2012 celkem 
18 komentovaných prohlídek, z nichž 9 bylo vy-
psáno pro veřejnost a 9 objednáno individuálně.
Komentované prohlídky Obecního domu - V roce 
2012 proběhlo celkem 14 komentovaných pro-
hlídek Obecního domu, z nichž 8 bylo vypsáno 
pro veřejnost a 6 objednáno individuálně.
Komentované prohlídky Švédské kaple - Ve Švéd-
ské kapli proběhlo v roce 2012 celkem 18 komen-
tovaných prohlídek, všechny z nich byly vypsány 
pro veřejnost.
Architektura staré Opavy - V roce 2012 byly rea-
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lizovány 4 programy Architektura staré Opavy, 
všechny termíny byly vypsány pro veřejnost, v 
případě 3. 11. ale musela být pro velký zájem při-
dána ještě jedna prohlídka.
Všechny výše uvedené prohlídky jsou součástí 
stálé nabídky městské expozice a jsou k dispozici 
kdykoli na základě předchozí domluvy a rezerva-
ce. Všechny prohlídky jsou nabízeny celoročně a 
jejich termíny jsou uveřejňovány ve všech propa-
gačních materiálech OKO a na webu expozice. 

Komentované prohlídky výstavních projektů:
V roce 2012 proběhlo celkem 17 komentovaných 
prohlídek krátkodobých výstav, z nichž 14 bylo 
vypsáno pro veřejnost (z toho 4 se realizovaly v 
rámci programu Slezská muzejní noc) a 3 objed-
nány individuálně.

B 6/ Vzdělávací programy pro školy 
Vzdělávací programy zaujímají v doprovodné 
činnosti expozice významné místo. Městská ex-
pozice nabízí celoročně stálý program „Cesta dě-
jinami města“ a současně speciální program do-
provázející aktuálně probíhající výstavu. V rámci 
roku 2012 byly realizovány 4 typy vzdělávacích 
programů, zaměřených na různé věkové skupiny. 
Programy navštívilo celkem 86 tříd (MŠ, ZŠ, SŠ a 
školních družin) s celkovým počtem 1 524 žáků. 

vzdělávací program: Cesta dějinami města
Celoročně nabízený program pro MŠ, ZŠ, SŠ na-
pomáhá interaktivní formou poznat historii měs-
ta Opavy od pravěku do současnosti. V nabídce 
je 6 verzí programu, které přibližují jednotlivé dě-
jinné kapitoly z historie Opavy. Pedagog má mož-
nost si vybrat dle aktuálně probíraného učiva. 
V roce 2012 byl největší zájem o níže uvedené 
kapitoly:
Pro 6. třídu ZŠ – Cesta  pravěkých lidí v době ka-
menné k prvním Slovanům (pravěk Opavska), 
pro 7. třídu ZŠ – Cesta, kterou kráčí středověcí 
kupci k založení města Opavy (zakládání města)
návštěvnost:
1. pololetí
MŠ - 2 třídy / 44 žáků
ZŠ -12 tříd / 194 žáků 
SŠ - 3 třídy / 72 žáků
2. pololetí
ZŠ - 11 tříd / 198 žáků
SŠ - 2 třídy / 48 žáků
celkově
MŠ - 2 třídy / 44 žáků
ZŠ - 23 tříd / 392 žáků
SŠ - 5 tříd / 120 žáků

vzdělávací program: Někomu život, někomu smrt 
Téma dané výstavy podnítilo koncipování pro-
gramu prioritně pro 2. stupeň základních škol a 
střední školy, vzhledem k tomu, že se přihlásila 
v průběhu výstavy i třída z prvního stupně, byla 
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vytvořena jim přizpůsobená verze. Hlavní náplň 
programu spočívala v práci s výstavou a informa-
cemi na jednotlivých panelech, mapami vývoje 
hranic České republiky od počátku dvacátého 
století po současnost, dobovými fotografiemi. Na 
edukaci pedagogové pozitivně hodnotili zejmé-
na přípravu, pestré úkoly, díky nimž se jejich žáci 
aktivně zapojili do poznávání tématu i samotné 
výstavy.
návštěvnost:
ZŠ - 10 tříd / 187 žáků
SŠ - 2 třídy / 32 žáků
celkově
219 žáků

vzdělávací program: Předměty vyprávějí
Program měl několik variant přizpůsobených 
věku žáků či studentů. Ve výsledku navštívili pro-
gram žáci prvního a druhého stupně základních 
škol. Pro ty nejmladší byla připravena zábavná 
forma poznávání práce archeologa a každoden-
ního života lidí v minulosti. Zjistili např. jak vypa-
daly hračky dětí i dospělých ve středověku, jak 
se používal přeslen, k čemu sloužilo rádlo. Starší 
žáci a studenti se mohli dozvědět zajímavosti z 
historie míst v prostorech za Slezankou a Pivova-
ru a „vyslechli“ příběh vystavených předmětů, na 
závěr si mohli ověřit své získané znalosti formou 
kvízu. Při programu byly použity repliky vystave-
ných předmětů a dobová vyobrazení jejich pou-
žití. Edukace byly hodnoceny kladně, jako zábav-
né i poučné, oceněna byla i forma skupinového 
a individuálního plnění úkolů. Pro veřejnost byl 
připraven interaktivní koutek s replikami před-
mětů, malí návštěvníci si mohli poskládat puzzle 
dobových obrázků, starší vyplnit jednoduchý 
kvíz, který svými otázkami upozornil na zajímavé 
informace na výstavě.
návštěvnost celkově:
ZŠ - 9 tříd / 170 žáků

vzdělávací program: Opavský zámek
Program byla vyrobena sada středověkých kos-
týmů pro děti z mateřských škol a žáky prvního 
stupně, pro tuto verzi programu byl navrhnut ná-
zev „Zahrajme si na vévodu a vévodkyni z opav-
ského zámku“ a vytvořen zvláštní plakát pro tato 
školská zařízení. I přesto, že byl program nabízen 
krátkou dobu (období vánočních svátků, uzaví-
rání pololetních vysvědčení) jednalo se o nejvíce 
navštěvovaný vzdělávací program v roce 2012.

Pravděpodobně fakt uzavírání známek se pode-
psal na neúčasti středních škol. Obecně se ale dá 
konstatovat, že mateřské školy a třídy prvního 
stupně mají nejvíce časových možností navště-
vovat vzdělávací programy. Úspěch programu 
shledáváme v oddělené propagaci a hlavně v 
netradičním pojetí verze pro mateřské školy a 
žáky 1. stupně. Děti odcházely nadšené, neboť 
si odnášely kromě nových poznatků pěkná díla 
v podobě erbů, omalovánku zámku a na památ-
ku fotografii v jimi vybraném kostýmu středové-
ho knížete, kněžny, mnicha apod. umístěnou na 
webu cestamesta.  Mladší žáci si mohli dolepit do 
slepé mapy obrázek opavského zámku na místo, 
kde stával a najít jej na dobových vyobrazeních. 
Starší žáci se dozvěděli více o vývoji místa, objek-
tu zámku i jeho majitelích.

Pedagogy byl program hodnocen rovněž velmi 
kladně. Veřejnost, zejména děti obdržely při ná-
vštěvě výstavy pracovní listy. Obsahovaly omalo-
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vánku, slepou mapku Opavy, do které si musely 
najít ten správný obrázek opavského zámku a 
po té nalepit na jeho původní místo, a dobové 
vyobrazení zámku ze 17. století. Dále si mohly 
poskládat obří puzzle s malbou zámku L. Gran-
deho. Pro děti byla vyhlášena soutěž „Namaluj 
svoji představu opavského zámku“, nejlepší prá-
ce jsme vystavili na začátku února 2013 ve foyer 
Sálu purkmistrů. Ocenili jsme žáky MŠ Vaníčkova 
a 7 jednotlivců.
návštěvnost:
MŠ - 8 tříd / 136 žáků
ZŠ - 21 tříd / 360 žáků
celkově
29 tříd
8 MŠ
21ZŠ
496 žáků
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V roce 2012 bylo v Galerii Obecního domu 
uskutečněno 8 výstav, které navštívilo celkem 
…………… návštěvníků. Proběhlo několik ko-
mentovaných prohlídek a edukačních programů 
přímo v Galerii Obecního domu. Byli prezentová-
ni tvůrci regionální i mezinárodně uznávání jako 
například Jakub Hošek nebo Michal Pěchouček. 
Dvě z výstav byly realizovány v rámci městských 
festivalů Bezručova Opava a Další břehy.

Classic@      / Veronika Psotková
- sochy
- vernisáž 4. 1. 2012 
- přednáška  4. 2. 2012 v 16:00 (Schösslerův salo-
nek)
- autorka se zaměřuje především na estetika těla 
a hranice intimity, stejně jako proměnu kontextů 
v instalaci a komunikaci sochy s obrazem, tvorba 
je přitažlivá svou hravostí a lehkou ironií ve zpra-
cování tzv. genderových témat. 
- autorka výstavy pochází přímo z Opavy

Optimist / Michal Pěchouček
- malby 
- vernisáž 8. 2. 2012 
- laureát ceny Jidřicha Chalupeckého za výtvarné 
umění 
-projekt Optimist byl vytvořen speciálně pro Ga-
lerii Obecního domu v Opavě

Tsimshian artist-/indiánský umělec Ed E. Bryant

Galerie Obecního domu

- rukodělné výrobky a artefakty
- vernisáž 4. 4. 2012
-  výstava proběhla v rámci městského festivalu 
Další Břehy

Your Ass, My Party! / Jakub Hošek
- malby
- vernisáž 9. 5. 2012 
- v letech 2005 a 2007 byl nominován na cenu 
Jindřicha Chalupeckého, 
- Jakub Hošek je jeden z nejvýraznějších umělců 
nejmladší generace českých výtvarníků a jeho 
díla jsou zastoupena ve většině významných čes-
kých galerií, ale i v zahraničí
- výstava byla prezentována jako výstavní projekt 
roku

Sen vášnivé uklízečky / Róbert Palúch
- sochy  
- vernisáž 11. 7. 2012 
- mladý sochař, jehož výstava v Obecním domě se 
setkala s mimořádně pozitivní odezvou
- spojovacím prvkem je užití netradičního materi-
álu – štětin a různých imitací chlupů a vlasů
- díla jsou charakterizována celkovou svěžestí a 
hravostí, související především s originalitou a 
neotřelostí uměleckých řešení
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Rozebraná výstava / Jaroslav Diviš
- kresby, malby, koláže
- vernisáž 12. 9. 2012 
- výstava proběhla v rámci městského festivalu 
Bezručova Opava
- „rozebírací“ koncept výstavy se u veřejnosti se-
tkal s velkou odezvou a téměř celá výstav byla 
rozebrána veřejností

Praktická sociologie / David Saudek
- malba 
- vernisáž 10. 10. 2012
- principy Neo-Dada  v syntéze se symbolickými 
znaky minulých kultur i aktuální současnosti 

Láska je, když seš kurva! / Martina Pavelková
- fotka, koncept
- vernisáž 12. 12. 2012 
- kontroverzní projekt kriticky zkoumající sou-
vztažnosti mezi obsahem a formou
-autorka je rodačka z Opavy

výstavní projekt ve veřejném prostoru
Konfrontace
- 18 panelů tvořených dvojicemi dokumentů, 
nejčastěji fotografií, které pocházejí ze zpravo-
dajských zdrojů, především fotobanky ČTK nebo 
novin a časopisů. Konfrontací fotografií, novino-
vých titulků nebo jiných dokumentů vzniká nový 
význam, který dává vyniknout podobnostem 
nebo naopak rozdílům zobrazených skutečností 
– rozmanitých jevů minulosti a současnosti, vý-
znamných historických událostí i každodenních 
situací.
- ve spolupráci s DOX – centrum současného 
umění Praha
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Jakub 
Hošek

Galerie Obecního domu v Opavě

vernisáž 9. 5. 2012 v 17:00
9. 5. - 1. 7. 2012následuje afterparty v Klubu Art

www.oko-opava.cz

/Sen vášnivé uklízečky/

Galerie Obecního domu v Opavě

vernisáž 11. 7. 2012 v 17:00

12. 7. - 9. 9. 2012

www.oko-opava.cz /Ostrožná 46, 746 01 Opava, otevřeno denně od 10:00 do 18:00, vstup zdarma/

www.robopaluch.com

David
Saudek

Galerie Obecního domu v Opavě
www.oko-opava.cz /Ostrožná 46, 746 01 Opava, otevřeno denně od 10:00 do 18:00, vstup zdarma/

vernisáž 10. 10. 2012 v 17:00

/Praktická sociologie/
11. 10. - 2. 12. 2012

/Láska je, když seš kurva!/
13. 12. 2012 - 27. 1. 2013

Martina
Pavelková

Galerie Obecního domu v Opavě
www.oko-opava.cz /Ostrožná 46, 746 01 Opava, otevřeno denně od 10:00 do 18:00, vstup zdarma/

vernisáž 12. 12. 2012 v 17:00

plakáty / výběr:
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Tento prostor je určen především k prezentaci 
menších lokálních nebo studentských projektů 
a regionálních autorů. Využití je rovněž dáno ne-
možností ho efektivně střežit.

Leden / Únor 2012
Miroslava Rychtářová
„Bez názvu“
regionální tvůrce

Březen/ Duben 2012
Petr Hudran
„ Obrazy“
regionální tvůrce
-malba 

Květen/ Červen 2012
Jindřich Stanie
„Krajina Opavska“
regionální tvůrce
-malba

Červenec/ Srpen 2012
Kateřina Prusková
„Barevný svět“
-cestopisné fotografie 

Září 2012
Vladan Polášek
“The Colours“
-abstraktní fotografie

Říjen 2012
Hana Nováková
„ Batiky“
-regionální tvůrce

Listopad 2012
Ilona Janečková
„Energetické obrazy“
-regionální tvůrce

Prosinec 2012

Pavla Rozkopalová
„Rozmluvy“
-naivistická malba
-regionální tvůrce

Statistiku návštěvnosti nemáme na těchto výsta-
vách jak sledovat. Odhad je cca 4000 návštěvníků 
ročně, ale pravděpodobně je větší.  Ze strany re-
gionálních tvůrců zaznamenáváme trvalý zájem 
o vystavovaní v tomto prostoru.

Občasně se vystavuje i v předsálí - foyer Sálu 
purkmistrů v Obecním domě.
V roce 2012 v tomto prostoru proběhly výstavy:

O cenu primátora
Opava čaruje“, tak znělo téma letošního ročníku 
literární a výtvarné soutěže „O cenu primátora“, 
kterou vyhlásilo Statutární město Opava a Opav-
ská kulturní organizace p. o. ve spolupráci s Kni-
hovnou Petra Bezruče a Základní uměleckou ško-
lou-výtvarný obor. Úkolem účastníků výtvarného 
nebo literárního klání bylo vyjádřit svůj pohled 
na dané téma. Důraz měl být kladen na minulost 
i současnost obyvatel Opavy a Opavska, mezilid-
ské vztahy, životní prostředí a věci veřejné. 
Historie vzniku soutěže sahá až do roku 1999, kdy 
poprvé práce dětí a mládeže z Opavy posuzovaly 
poroty, složené z odborníků v dané oblasti. 
Z předcházejících témat jmenujme alespoň 
„Opava-město sportu“, „Opavské parky a zákoutí“, 
„Sny opavských dětí“, „Bílá Opava-to pravé místo 
pro život“.
Tento, již devátý, ročník, byl vyhlášen v březnu 
2012 a soutěžní příspěvky se přijímaly do 22. 
června 2012. Do literární části se do tří kategorií 
zapojilo pět základních škol se 39 díly, ve výtvarné 
části se sešlo celkem 177 příspěvků z mateřských 

Foyer kavárny Obecního domu a foyer Sálu purkmistrů
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a základních škol rovněž ve třech kategoriích a 60 
prací do čtyř kategorií přihlásili žáci základních 
uměleckých škol, kteří jsou posuzováni zvlášť. V 
pátek 21. září 2012 proběhlo v Sále purkmistrů 
v Obecním domě slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže. Program zpestřilo vystoupení žačky ZUŠ 
Václava Kálika Veroniky Khucové v doprovodu 
Radka Havlíčka a Tanečního souboru Puls SVČ 
Opava pod vedením Evy Vondálové. Současně si 
mohli návštěvníci prohlédnout práce dětí, žáků a 
studentů ve foyer Obecního domu, které zde byly 
zpřístupněny od 17. 9. – 30. 9. 2012, v době od 10 
do 18 hodin.
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Klub Art

V roce 2012 bylo v klubu ART realizováno 128 
kulturních akcí a navštívilo je 9 238 návštěvníků. 
Vzhledem ke komplikované personální situaci, 
kdy dramaturg musel část roku vést organizaci 
a chyběla i část technických pracovníků na zajiš-
tění jednotlivých akcí organizaci nebylo možné 
uspořádat tolik kulturních akcí jako v roce mi-
nulém. Nicméně klub ART se stále těší velké ná-
vštěvnosti a stálému zájmu ze strany veřejnosti. 
Návštěvnosti jednotlivých kulturních pořadů se 
odvíjí od mediální známosti jednotlivých pro-
jektů. Přestože, stabilně prezentujeme českou 
jazzovou špičku nebo ty nejzajímavější projekty 
z oblasti alternativního divadla jsou tyto akce 
méně navštěvovány než jakékoliv pop-kulturní 
projekty.  Z toho plyne, že realizace alternativních 
a undergroundových projektů bude vždy prodě-
lečná. Tento trend je dlouhodobý a není pravdě-
podobné, že by se na něm něco změnilo.

V minulém roce jsme spolupracovali s těmito 
institucemi a zájmovými skupinami:

Slezská univerzita v Opavě – celoroční projekt 
popularizačních přednášek s názvem „Vědanevě-
da“, celoroční projekt autorských čtení a promí-
tání filmů v německém jazyce s názvem „Lange 
Nacht der kurzen Texte“

Slezské gymnázium – celoroční projekt před-
nášek různého zaměření, koncert studentských 
kapel Slezského gymnázia, „ Vážně nevážně“ kon-
cert studentů Slezského gymnázia

Mendelovo gymnázium – ples absolventů

Statutární město Opava – spolupořádání a or-
ganizace městských festivalů Bezručova Opava a 
Další břehy, Den dětí, Dny evropského kulturního 
dědictví

Nová síť – alternativní divadla – celoroční diva-
delní projekt, alternativní a netradiční divadelní 
představení 

Slezské divadlo – divadelní představení Oslava, 
Audience

Středisko volného času – literární večer a soutěž 
v recitaci poezie Wolkerův Prostějov

Základní umělecká škola Václava Kalíka – kon-
cert pěveckého oddělení

Operní studio při Národním divadle morav-
skoslezském – projekt Hudebně-dramatického 
ztvárnění Erbenovy Kytice v kostele sv. Václava

Pěvecké sdružení Klímkovice- – projekt Hudeb-
ně-dramatického ztvárnění Erbenovy Kytice v 
kostele sv. Václava

Sdružení Mentalpower – přehlídka filmů s hen-
dikepovanými herci

Richard Vacula – promítaní starých filmů

Bezejmenná skupina Ostrava – autorské čtení, 
představení nejmladší básnické generace Z Ost-
ravska

Člověk v tísni – každoroční festival dokumentár-
ních filmů o lidských právech Jeden svět

Institut tvůrčí fotografie – výstavy v kabinetu 
fotografie v Domě umění, spolupráce na vydává-
ní katalogu

Nakladatelství Perplex – cyklus autorských čte-
ní s názvem Nadějné vyhlídky

Armáda spásy – tradiční charitativní koncert
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Výběr z konaných akcí:

Leden 2012

BORIS BAND COMBINATION
jazz context

BANDABAND
Výbušná směs blues, rocku, funku a latiny
Únor 2012

IVÁN GUTIERREZ & MADERA
post-latin urban folk 

LONGITAL
organická elektronika

Únor 2013

FLOEX
sofistikované downtempo

Březen 2012

VERTIGO
kapela, která vzešla z jazzu a vypracovala se ke 
svému zcela svébytnému zvuku

MONIKA NAČEVA  &  JUSTIN LAVASH
společný koncert Moniky Načevy a britského pí-
sničkáře a bluesového kytaristy Justina Lavashe

KMENY
Prezentace a talkshow ke knize výtvarníka 
Vladimíra 518 Kmeny

XINDL X
hip hop-folk
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JEDEN SVĚT 2012
festival dokumentárních filmů o lidských právech

COCOTTE MINUTE
crossover

Duben 2012

VLADIMÍR MERTA
legendární český písničkář

FESTIVAL DALŠÍ BŘEHY

Květen 2013

JAN SPÁLENÝ A ASPM

A BANQUET
indie-alternative

ZVA12-28 BAND
blues world music

RELIEF MUSIC
elektronika

DÁLACH
world music-acustic
Září 2012

TATA BOJS
unikátní akustický koncert

MIDI LIDI
existencionální elektro s lidskou tváří

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Patří erotika do literatury?

Říjen 2012

TICHÁ DOHODA
indie/rock/alternative

SYNKOPY 61
legendární kapela šedesátých let
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VRRRH ŽENY KAMENEM
taneční divadlo s Lenkou Bartůňkovou

JIŘÍ STIVÍN
jazzman, flétnista, skladatel

5P LUBOŠE POSPÍŠILA
zpěvák, kytarista, skladatel se svou rodinou

Listopad 2012

ATARI TERROR + HC3 + X-LEFT TO DIE

BONUS
český rapper a písničkář

WWW / HIČHAIKUM PROJEKT 
/ BOHDAN BLÁHOVEC
festival Den poezie 2013

ROUGH AND ROCKY ROAD
bluegrass

AUDIENCE
divadelní představení Slezského divadla

LACO DECZI
nejslavnější česko-slovenský trumpetista

SKARRA MUCCI
miliónový lyrik z Jamajky

UMAKART

MICHAL HRŮZA
zpěvák, skladatel a textař

Prosinec 2013

QUATTRO FORMAGGI
jazz context

MICHAEL STAVARIČ
autorské čtení a hudební vystoupení předního 
německého spisovatele

PAVEL BOBEK
český legendární zpěvák

ANETA LANGEROVÁ
velmi populární česká zpěvačka
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Dům umění a kostel sv. Václava

Výstavní činnost
Výstavní program v Domě umění byl v roce 2012 
rozdělen do 6 výstavních bloků. Jeden výstavní 
blok trval v průměru 6 týdnů a obsahoval mini-
málně 3, maximálně pak 6 souběžně probíha-
jících výstav. Jednotlivé výstavy představovaly 
různorodé přístupy, média a jiná období. Šlo 
o prezentace jednotlivců i skupin. Podle dostup-
ných referencí se zdá, že tento přístup, tedy kon-
cepce různorodosti při zachování kvality je pro 
opavský Dům umění vhodné řešení. 
Výstavy vzešly také ze spolupráce s Galerií výtvar-
ného umění v Ostravě, Institutem tvůrčí fotogra-
fie Slezské univerzity v Opavě, občanským sdru-
žením Bludný kámen a Spolkem pro ostravskou 
kulturu.

1. výstavní blok 17. 1. – 4. 3. 2012
V prvním výstavním bloku byly realizovány tyto 
výstavy:
Janusz Kapusta / K-dron
Výstava byla nainstalována v prostoru Ambitu. 
Janusz Kapusta je představitel geometrické ab-
strakce a autor speciálního skladebného systé-
mu přesahující do matematiky i filozofie. V Domě 
umění vystavoval nástěnné reliéfy a plexisklové 
a skleněné objekty. Výstava byla doplněna 
4 dokumentárními televizními videoprojekcemi, 
komentovanou prohlídkou a přednáškou.
Oldřich Morys / Taková blbost
Mladý výtvarník vytvořil instalaci na míru prosto-
ru Atria, které horizontálně a vertikálně propojil 
pomocí neartificiálního materiálu. Jeho instala-
ce byla vtipná, hravá a poetická. Morys uspořá-
dal během výstavy komentovanou prohlídku, 
na kterou připravil nestabilní instalaci z kremrolí 
a dalších zákusků určených k následnému zkon-
zumování přítomnými. Výstava působila v kon-
textu klasických přístupů velmi svěže.
Já, ty, my
Výstava absolventských a bakalářských prací ITF 
SU v Opavě představila velkou škálu možných 
přístupů k osobnímu portrétu. Byly zde k vidění 
klasické fotografie, ale i instalace s elektronickou 
fotografií na displeji. K výstavě byla uspořádána 
komentovaná prohlídka.
Třicátá vzrušující i tíživá / Černá slunce v Opavě
Malá ochutnávka výstavy v Galerii výtvarného 
umění v Ostravě - Černá slunce. Výstava před-
stavovala 15 obrazů klasiků českého moderního 

umění prvním poloviny 19. století. Vystaveny 
byly imaginativní a expresivní tendence 20. – 40. 
let min. st. K výstavě byly uspořádány komento-
vané prohlídky.
Penzion Hálkova / 110 soutěžních architekto-
nických návrhů
Výstava byla pořádána ve spolupráci se Statutár-
ním městem Opava v bývalém kostele sv. Václava 
v Opavě.  Jak už je uvedeno v názvu, šlo o soutěž-
ní výstavu, na které bylo představeno 110 soutěž-
ních projektů většinou po 3 formátech.

Statistické údaje:
Dům umění během 1. výstavního bloku navštívi-
lo celkem návštěvníků: 1 658.
V průběhu výstavního bloku bylo připraveno 
7 doprovodných programů pro veřejnost (2 před-
nášky, 
4 komentované prohlídky, 1 projekce filmu).

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky, plakát 
a bannery. O výstavách natáčela 2x ČT Ostrava a 
1x ČR Ostrava. Informace a zprávy k výstavě vy-
cházely v regionálních i celostátních tištěných 
(např. recenze výstav Já, ty, my a Pěkná blbost 
O. Moryse v Ateliéru) i internetových novinách. 

2. výstavní blok 15. 3. – 29. 4. 2012
V druhém výstavním bloku byly realizovány tyto 
výstavy:
Třicátá vzrušující i tíživá / Černá slunce v Opavě
V Oratoři Domu umění pokračovala výstava za-
počatá již v předchozím výstavním cyklu.
Šlo o výstavu surrealistických a expresivních 
obrazů ze sbírky Galerie výtvarného umění 
v Ostravě. Výstava doplňovala, tvořila pozvánku 
a ochutnávku na významnou expozici Černá 
slunce, která ve stejnou dobu probíhala v GVUO.   
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Architekt Oscar Niemeyer / Brasília 
Představení architektury města Brasília v orig-
nální koncepci a instalaci Damiána Prelovšeka. 
Výstava byla doplněna o kontexty v české ar-
chitektuře a filmy zabývající se životem a dílem 
O. Niemeyera.
Výstava v Kabinetu architektury byla zaštítěna 
Velvyslanectvím Brazilské republiky.

Jiří Franta a Luděk Rathouský / Objekt poráží 
subjekt 
Výstava obrazů mladých autorů byla situována 
ve Sloupové síni. Důraz byl položen na instalaci, 
která evokovala vyprázdněnost obsahů, falešný 
patos. Instalace byla připravena na míru výstavní-
ho prostoru a odvolávala se zřetelně k podvratné 
estetice a mrazivému přemýšlení Rafanů.
Dagmar Hochová / Akrobat na glóbu života
V kabinetu fotografie bylo představeno několik 
desítek fotografií významné dokumentaristky 
Dagmar Hochové. Výběr představoval práce pře-
devším z 50. a 60. let min. století.

Statistické údaje:
Dům umění během 2. výstavního bloku navštívi-
lo celkem návštěvníků: 936
V průběhu výstavního bloku bylo připraveno 
8 doprovodných programů pro veřejnost (3 před-
nášky, 2 komentované prohlídky, 2 projekce do-
kumentárních filmů a 1 koncert).

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky, pla-
káty a bannery. O výstavách natáčela ČT Ostrava 
a ČR Ostrava. Informace a zprávy k výstavě vychá-

zely v regionálních i celostátních tištěných 
i internetových novinách.
 
3. výstavní blok 9. 5. – 24. 6. 2012
Ve třetím výstavním bloku byly realizovány tyto 
výstavy:
Jan Vytiska / Ten krásnej den, kdy skončil svět, 
kterej si nenáviděla
Jan Vytiska, představitel nejmladší nastupují-
cí generace výtvarných umělců představil své 
práce, které vznikly v posledních několika málo 
letech. Velkoplošná plátna dokumentovala také 
proměnu malířského rukopisu autora směrem 
k bravurně zvládnuté malbě s hyperrealistickými 
atributy. 

Lenka Klodová, Barbora Trnková / Ranní setkání 
Atrium DU
Pozvaná Lenka Klodová, umělkyně středního 
věku, si vybrala jako partnera k vystavování svou 
studentku Barborou Trnkovou. Společně pak 
představily v Atriu Domu umění své konceptuál-
ní instalace. Obě autorky spolupracovaly na ko-
mentované prohlídce k výstavě. 

Na hranách kubismu
Výstava představila obrazy ze sbírek Galerie vý-
tvarného umění v Ostravě. Šlo o známá i méně 
známá díla slavných českých kubistických malířů. 
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Pod kamennou klenbou
Výstava představovala především románské 
a gotické sakrální umění Francie a Anglie v pů-
sobivých fotografiích prof. J. Swiechowského. Zá-
štitu nad výstavou převzala generální konzulka 
Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska. 

Neznámý modernismus
Architektura Horního Slezska v meziválečném 
období 
Výstava mapující zajímavou a málo prozkou-
manou a dokumentovanou funkcionalistickou 
architekturu v části bývalého rakouského Slezska. 
U každé představené stavby byl konfrontován 
současný stav s dobovými fotografiemi a to vše 
doplněno textovým komentářem. 
Jaroslav Kocián / Fotografie
Jaroslav Kocián je mladý autor, absolvent Institu-
tu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Výstava ob-
sahovala výběr Kociánových fotografických prací 
postihující několik autorových cyklů, především 
portrétních.

Statistické údaje:
Dům umění během 3. výstavního bloku navštívi-
lo celkem návštěvníků: 753
V průběhu výstavního bloku bylo připraveno 
5 doprovodných programů pro veřejnost (3 před-
nášky, 2 komentované prohlídky).

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky, pla-
káty a bannery. O výstavách natáčela 3x Česká 
televize, 1x Český rozhlas a referovaly regionální 
noviny a regionální mutace celostátních novin.  

4. výstavní blok 4. 7. – 26. 8. 2012
Ve čtvrtém výstavním bloku byly realizovány tyto 
výstavy:
Na hranách kubismu
I ve čtvrtém bloku pokračovala v oratoři Domu 
umění výstava ze sbírek Galerie výtvarného umě-
ní      v Ostravě. 
Jaroslav Valečka / Krajiny mého dětství
Jaroslav Valečka se řadí mezi světovou špičku 
stuckistů, význam jeho tvorby podtrhuje i již 
uskutečněná autorská výstava obrazů v Londýně. 
Do jeho obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí       
s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí 
vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje 
i dnes. Výstava byla pořádána u příležitosti auto-
rových čtyřicátých narozenin a přiblížila průřez 
jeho tvorbou za posledních pět let.

Ofis Arhitekti 2002/2012
Výstava představila architektonický ateliér OFIS, 
který v roce 1996 založili Rok Oman (1970) a Špe-
la Videčnik (1971), absolventi fakulty architektury 
Lublaňské univerzity (1998, resp. 1997) a prestiž-
ní Architectural Association School of Architectu-
re v Londýně (MA, leden 2000). 
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Gustav Ulrich/ Altvaterland
Gustav Ulrich byl amatérským fotografem, který 
v dlouhé časové perspektivě zachytil každodenní 
život sudetských Němců v jejich původním do-
mově. Jedná se o vzácnou obrazovou kroniku, 
která svým systematickým pojetím a tokem času 
získala na neuvěřitelné síle jak v míře zprostřed-
kovaných informací, tak ve svém emocionálním 
náboji. Výstava tedy představila fotografie práce, 
volného času, tehdejší turistiky, stavby železnič-
ní tratě, společenských rituálů, portréty obyvatel 
Rejhotic, krajiny předhůří Jeseníků atd. a podala 
tak obraz o tehdejším životním stylu obyvatel 
v kontextu s přirozeným životním prostředím.

Statistické údaje:
Dům umění během 4. výstavního bloku navštívi-
lo celkem návštěvníků: 359

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky, pla-
káty a bannery a o výstavě referovaly regionální 
noviny.     

5. výstavní blok 4. 9. – 28. 10. 2012
V pátém výstavním bloku byly realizovány tyto 
výstavy:

Vladimír Gažovič / Retromix
Významný slovenský grafik a ilustrátor Vladimír 
Gažovič představuje umělce evropského význa-
mu. V rámci své retrospektivní výstavy představil 

ve Sloupové síni svá excelentní díla vytvořená 
od konce šedesátých let až do dnešní doby. Šlo 
o průřez z grafického, ilustrátorského a kreslíř-
ského díla,  představil legendární ilustrace k Ovi-
diovým Metamorfózám, cyklus kreseb Kolotoče, 
Pocty československým výtvarníkům a množství 
volné grafiky. 

Steve Hubback/ Metalkymist
Steve Hubback vytváří zcela originální preklusiv-
ní i dechové nástroje a ozvučitelné objekty z růz-
ných kovů, činely, gongy a specifické harfy. Ně-
které z jeho instrumentů, mající podobu mnohdy 
zvířecích    a démonických tváří, olbřímích či mini-
aturních rozměrů a jejichž zvuky mají povětšinou 
meditativní     a mocný ráz, byli na výstavě nejen 
k vidění, ale i poslechu.

I-Autoportréty studentů ITF SU v Opavě
Společným tématem fotografické výstavy zhruba 
třiceti studentů a absolventů Institutu tvůrčí foto-
grafie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 
univerzity v Opavě byl autoportrét. Vnímavému 
divákovi se naskytla příležitost analyzovat ve va-
riantách podob samotných umělců stav dnešní 
společnosti, reakci na dobu, kdy největším uměl-
cem je, jak píše jeden z nejvlivnějších sociologů 
dneška Zygmunt Bauman, každý z nás. 
Slavné stavby a vily Leopolda Bauera a bratří 
Šlapetových v Moravskoslezském kraji
Expozice představila bohaté dědictví moderní 
architektury XX. století ve městech a regionech 
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Moravskoslezského kraje, jak nám je zanechali 
slavní rodáci Leopold Bauer a bratři Špaletové. 
Základ výstavní expozice tvořily dobové i součas-
né fotografie vil či staveb s komentujícími texty          
o stavitelích, stavebnících či osobách s objektem 
spojených. 

Skupina 42
V oratoři Domu umění představila Galerie výtvar-
ného umění v Ostravě tvorbu členů Skupiny 42. 
Skupina sdružovala výtvarníky i literáty a teore-
ticky se zaměřovala na zachycení existenčních 
pocitů pracujícího městského člověka a jeho 
všedních pocitů. Svými myšlenkami vycházeli 
z tradice českého meziválečného umění a vý-
znamně ovlivnili soudobý i budoucí rozvoj české 
výtvarné a literární tvorby.

Statistické údaje:
Dům umění během 5. výstavního bloku navštívi-
lo celkem návštěvníků: 1 036
V průběhu výstavního bloku byly připraveny 
4 doprovodné programy pro veřejnost (2 komen-
tované prohlídky, 2 koncerty).

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky, pla-
káty a bannery. O výstavě Vladimíra Gažoviče 
natáčel Český rozhlas a o celém výstavním bloku 
natáčela 2x regionální televize Polar. Informace 
o výstavách se objevili i v regionálních denících.

6. výstavní blok 8. 11. – 30. 12. 2012
V šestém výstavním cyklu byly realizovány tyto 
výstavy:
Skupina 42
V oratoři Domu umění pokračovala výstava 
z předchozího výstavního bloku. Leitmotivem 
tvorby malířů Františka Grosse, Františka Hudeč-
ka, Jana Kotíka, Kamila Lhotáka, Karla Součka, Bo-
humíra Matala, Jana Smetany a sochaře Ladislava 
Zívra se stala problematika postavení člověka 
v kontextu tehdejší moderní civilizace, zastoupe-

né převážně městskými kulisami.    
Maryla Sobek / Taller: objekt – oděv, Když se 
oděv setká s architekturou
Maryla Sobek zúročuje mnohaletou praxi ar-
chitektky a návrhářky a pokouší se propojit dvě 
oblasti své působnosti: architekturu a oděv. Vý-
stava, instalována v atriu Domu umění, tak měla 
výrazně interdisciplinární charakter. Kromě módy 
a architektury odkazovala mimo jiné také k tanci, 
videoartu a fotografii.

3 x Milan Pitlach / Šanghajské práce, podtitul: 
koncepty / skici / kaligrafie
Architekt Milan Pitlach (1943) vystudoval 
České vysoké učení technické v Praze. Je členem 
Komory architektů Spolkové republiky Německa 
i u nás. Působil v Londýně, několik let pracoval  
v renomovaném ateliéru O.M.Ungerse v Kolíně, 
posledních několik let žil a tvořil v čínské Šangha-
ji. Jako architekt se věnuje především obytným 
a polyfunkčním komplexům a urbanistickým 
projektům. 

Lubomír Typlt / Žháři
Ve sloupové síni Domu umění byly k vidění velko-
formátové obrazy Lubomíra Typlta, který s obli-
bou používá techniku kvaše propojující výrazové 
přechody mezi kresbou a malbou, charakteristic-
ké svou spontánností, gestickou živostí a formál-
ní vytříbeností. 
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Interpretace aktu 
Další monotematickou výstavou studentů Insti-
tutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě byla výsta-
va s názvem Interpretace aktu. Tématem výstavy 
byl Akt inspirovaný výtvarným uměním. Cílem se 
stalo hledání hranic fotografického zobrazení, in-
spirované konkrétním dílem, například slavným 
Duchampovým Aktem sestupujícím ze scho-
dů, ale i tvorbou dalších osobností jako je Andy 
Warhol, Gerhard Richter, Edward Hopper nebo 
Francis Bacon, Edward Munch či František Drtikol aj.

„i212 – chlupatý počítač“ 
V kostele sv. Václava vystavovali studenti atelié-
ru intermediálních umění Ostravské univerzity. 
Studenti pod vedením svých pedagogů Petra Ly-
sáčka a Martina Egerta vyplnili velkorysý prostor 
kostela objekty, instalacemi, videoprojekcemi 
a autorskými sděleními jednoznačně pozitivního 
charakteru.
Statistické údaje
Výstava byla započata vernisáží 22. 12. 2012 a do 
31. 12. 2012 ji navštívilo celkem návštěvníků: 186

Statistické údaje:
Dům umění během 6. výstavního bloku navštívi-
lo celkem návštěvníků: 581.
V průběhu výstavního bloku byla připravena 
1 přednáška pro veřejnost.

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky, pla-
káty a bannery. Výstava Interpretace aktu byla 
zmíněna v příloze Lidových novin Esprit. Na vý-
stavu L. Typlta zval odkaz v Lidových novinách. 
O výstavách referoval kulturní web Artalk, časo-
pis Ateliér, Art a antiques, kulturní magazín Fan-
tom i zahraniční tituly. 

Doprovodná činnost
Výstavy byly v Domě umění a kostele sv. Václava 
doplněny doprovodnými aktivitami. Šlo přede-
vším o komentované prohlídky a přednášky. 
V menší míře pak výstavy doprovázely videopro-
jekce a koncerty. Doprovodné aktivity byly finan-
covány z dotace Ministerstva kultury. 
Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostra-
vě probíhaly komentované prohlídky k výstavám 
Třicátá vzrušující i tíživá, Skupina 42 a Na hranách 
kubismu. Z další spolupráce vzešly komentované 
prohlídky k výstavám Institutu tvůrčí fotogra-
fie Slezské univerzity, například k výstavě Já, ty, 
my. V roce 2012 proběhly v Domě umění také 
přednášky. Šlo především o přednášky s archi-
tektonickými tématy, například přednáška Mgr. 
Radima Lokoče o venkovském prostředí (Venkov 
– jaký byl a co z něj zbylo).
Vedle přednášek a komentovaných prohlídek do-
šlo i na promítání dokumentárních filmů. V rámci 
výstavy Třicátá vzrušující i tíživá byly promítány 
dokumentární filmy o skupině The Plastic People 
of The Universe.
Samostatnou kapitolou jsou komentované 
prohlídky kostela sv. Václava. V roce 2012 jich 
proběhlo celkem 12, ať už v rámci celorepub-
likových akcí (Dny evropského dědictví), nebo 
samostatně. 

Festivaly a celorepublikové kulturní akce 
Dům umění a kostel sv. Václava se také zapojili do 
programu Slezské muzejní noci, Dnů evropské-
ho dědictví a oslav Dne dětí. V prostorách Domu 
umění a kostela sv. Václava proběhly výstavy 
a doprovodné programy v rámci festivalů Další 
břehy a Bezručova Opava.    

Festival Další břehy 5. 4. – 1. 5. 2012
V rámci 16. Ročníku festivalu divadla, filmu, hud-
by a poezie DALŠÍ BŘEHY s podtitulem
„Indiáni ve městě, Indiáni ve mně jste“ se v koste-
le sv. Václava uskutečnil zahajovací obřad a verni-
sáž výstavy Legendární indiánské kmeny, výstava 
žáků a studentů ZUŠ - Cesta bizona, performace 
Pabla Russela z indiánského kmene černonožců, 
performace indiánského šamana Jana Horáka 
a autogramiáda, prezentace nových knih a před-
náška cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla.
Statistické údaje:
Výstavy Legendární indiánské kmeny a Cesta bi-
zona navštívilo celkem návštěvníků: 1 065
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Slezská muzejní noc 1. 6. 2012
Dům umění byl také otevřen návštěvníkům 
v rámci programu Muzejní noc. Návštěvníci moh-
li zdarma vidět výstavy instalované v Domě umě-
ní v netradiční večerní hodinu. Program byl také 
obohacen       o performace, autorská čtení a kon-
certy umělců.
Statistické údaje
Dům umění a kostel sv. Václava navštívilo celkem 
návštěvníků: 460    

Festival Bezručova Opava 4. 9. – 10. 10. 2012
V rámci 55. ročníku festivalu Bezručova Opava 
byla v kostele sv. Václava uvedena výstava: 
Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer/  Obrazy, 
kresby, objekty 
Návštěvníci mohli tak shlédnout tvorbu režisé-
ra, animátora a všestranného výtvarníka Jana 
Švankmajera a jeho ženy výtvarnice a spisovatel-
ky Evy Švankmajerové.
Ve vystavených imaginativních dílech, která jsou 
převážně řazena k surrealistickému výtvarnému 
projevu, byla znatelná mystifikace diváka. Vedle 
černého humoru šlo hlavně o narušení racionál-
ních vzorců myšlení.
Statistické údaje:
Kostel sv. Václava navštívilo během výstavy cel-
kem návštěvníků: 988 

Dny evropského dědictví 15. 9. 2012
V rámci Dnů evropského dědictví byly pro ná-
vštěvníky připraveny komentované prohlídky 
kostela sv. Václava a dominikánského kláštera 
(Dům umění). Vstup na výstavy byl po celý den 
zdarma. 
Statistické údaje
Dům umění a kostel sv. Václava navštívilo celkem 
návštěvníků: 120
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Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Na hranách kubismu

Čtvrtek 10. května 2012 v 18:00 hodin Dům umění v Opavě 

Opavská kulturní organizace

Výstavu uvede Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě

Současně budou v Domě umění zahájeny další čtyři výstavy.
Výstava potrvá do 24. června 2012, otevřeno denně 10:00 - 18:00 hodin
Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

/Ranní setkání/
Lenka Klodová
Barbora Trnková

Čtvrtek 10. května 2012 v 18:00 hodin Dům umění v Opavě 

Opavská kulturní organizace

Výstavu uvede Martin Klimeš

Současně budou v Domě umění zahájeny další čtyři výstavy.
Výstava potrvá do 24. června 2012, otevřeno denně 10:00 - 18:00 hodin
Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Jan Vytiska
/Ten krásnej den, kdy skončil svět, kterej si nenáviděla/

Čtvrtek 10. května 2012 v 18:00 hodin Dům umění v Opavě 

Opavská kulturní organizace

Výstavu uvede Martin Klimeš

Současně budou v Domě umění zahájeny další čtyři výstavy.
Výstava potrvá do 24. června 2012, otevřeno denně 10:00 - 18:00 hodin
Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Jaroslav Valečka
/Krajiny mého dětství/

Úterý 3. července 2012 v 18:00 hodin Dům umění v Opavě 

Opavská kulturní organizace

Výstavu uvede Ing. Daniela Pekárková (ředitelka OKO)

Současně budou v Domě umění zahájeny další dvě výstavy.
Výstava potrvá do 26. srpna 2012, otevřeno út - ne 10:00 -17:00 hodin, pondělí zavřeno
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Vladimír Gažovič
/Retromix/

Výstavu uvede Mgr. Petr Rotrekl (dramaturg kulturních akcí města)
Úterý 11. září 2012 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace

Současně budou v Domě umění zahájeny další čtyři výstavy.
Výstava potrvá do 28. října 2012, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Steve Hubback
/Metalkymist/

Výstavu uvede Ing. Jan Kunze (dramaturg kulturních akcí OKO)
Úterý 11. září 2012 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace

Současně budou v Domě umění zahájeny další čtyři výstavy.
Výstava potrvá do 28. října 2012, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Skupina 42

Výstavu uvede Mgr. Jiří Jůza, Ph.D (ředitel GVUO)
Úterý 11. září 2012 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace

Současně budou v Domě umění zahájeny další čtyři výstavy.
Výstava potrvá do 30. prosince 2012, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Slavné stavby a vily
Leopolda Bauera a bratří Šlapetových
v Moravskoslezském kraji

Výstavu uvede Dr. Oldřich Janota
Úterý 11. září 2012 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace

Současně budou v Domě umění zahájeny další čtyři výstavy.
Výstava potrvá do 7. října 2012, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Eva Švankmajerová
Jan Švankmajer
/Obrazy, kresby, objekty/

Výstavu uvede Mgr. Petr Rotrekl (dramaturg kulturních akcí města)
Úterý 4. září 2012 v 17:00 hodin kostel sv. Václava

Opavská kulturní organizace

Výstava potrvá do 10. října 2012, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Lubomír Typlt
/Žháři/

Výstavu uvede Jan Kunze (OKO)
Čtvrtek 8. listopadu 2012 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace

Současně budou v Domě umění zahájeny další tři výstavy.
Výstava potrvá do 30. prosince 2012, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Vás srdečně zve na zahájení výstavy

„i212 - chlupatý počítač“
společná výstava studentů Ateliéru intermediální tvorby Fakulty umění 
Ostravské univerzity inspirující se datem 21.12.2012
 

Výstavu uvede doc. Mgr. Petr Lysáček (vedoucí ateliéru)
Pátek 21. prosince 2012 v 17:00 hodin v kostele sv. Václava

Opavská kulturní organizace

Hudební doprovod na vernisáži zajistí kapela I love 69 popgeju
Výstava potrvá do 10. ledna 2013, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Zavřeno 24. - 26. 12., 31. 12. a 1. 1. 2013
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Barokní umění

Výstavu uvede Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., (GVUO)
Čtvrtek 10. ledna 2013 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Současně budou v Domě umění zahájeny další tři výstavy.
Výstava potrvá do 30. dubna 2013, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Richard Nikl
/Monastery show/
Výstavu uvede Jiří Maha
Čtvrtek 10. ledna 2013 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Současně budou v Domě umění zahájeny další tři výstavy.
Výstava potrvá do 24. února 2013, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

Monika Žáková
/Prázdný papír/

Čtvrtek 10. ledna 2013 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě

Opavská kulturní organizace Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Současně budou v Domě umění zahájeny další tři výstavy.
Výstava potrvá do 24. února 2013, otevřeno denně 10:00 -17:00 hodin
Dům umění v Opavě, Pekařská 12, 746 01 Opava
www.oko-opava.cz, dum.umeni@oko-opava.cz, tel: 553 668 734, 734 862 481

pozvánky / výběr:
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Animační programy určené školním a organizo-
vaným skupinám jsou připravovány ke každému 
bloku výstav, téměř ke každé výstavě. Snaží se 
obsáhnout všechny věkové kategorie, ale samo-
zřejmě jsou zacíleny podle obsahu a záměru kon-
krétních výstav. Probíhají přímo v Domě umění, 
od října 2012 nově také v Galerii Obecního domu.
Školy jsou o animačních programech informová-
ny prostřednictvím e-mailu školám, konkrétním 
vyučujícím, webových stránek OKO a letáčků 
v Domě umění, v infocentru Opavy, v Okresní 
knihovně Petra Bezruče. Dále jsou animace pro-
pagovány všude tam, kde program Domu umění.

Animační programy k cyklu výstav 
od 17. 1. do 4. 3. 2012
K výstavám Třicátá vzrušující i tíživá, Já, ty my 
a Pěkná blbost byly navrženy animační progra-
my pro základní a střední školy.  Výstavu Janusze 
Kapusty  K-dron, doplňovaly připravené pracov-
ní listy pro návštěvníky přicházející jednotlivě. 
K výstavě byly vytvořeny edukační pomůcky ve 
formě osmi modelů objektu K – dron sloužící 
k ukázkám principů tvorby Janusze Kapusty. 
Pracovní listy byly k dispozici na recepci v počtu 
40ks. Z celkového počtu využili návštěvníci 28 
pracovních listů. 

Třicátá vzrušující i tíživá
Černá slunce v Opavě
Program kladl důraz na pochopení návaznosti 
českého umění na atmosféru doby třicátých let 
20. stol. Žáci byli seznámeni s pojmem surrealis-
mus formou aktivního poznávání a zážitku. Sou-
částí animace byla i výtvarná část, kdy účastníci 
zaznamenávali své představy vyvolané haptic-
kými a zvukovými vjemy bez kritické rozumové 
kontroly. Pedagogové oceňovali nápaditost za-
daných úkolů, jenž přirozeným způsobem pod-

porovaly schopnost formulace vlastního názoru. 
Oblíbená byla i část zaměřená na percepci, rozví-
jení představivosti a následnou reflexi. Animace 
jako celek byla kladně hodnocena a přijímána 
s nadšením, žáky i pedagogy. 
Počet realizovaných programů: 9

Já, ty, my
Program navržený pro druhý stupeň základních 
škol a střední školy představoval cesty, kterými se 
ubírá současná umělecká, dokumentární a insce-
novaná fotografie.
Počet realizovaných programů:  0

Oldřich Morys /Pěkná blbost/
Program zaměřený na pochopení pojmu „vizu-
ální komunikace“, podporující hledání vlastního 
postoje k současnému výtvarnému umění. Při sa-
mostatné tvorbě instalací na zadané téma, si žáci 
a studenti vyzkoušeli vlastnosti materiálů a tech-
niku, použitou pro tvorbu instalací Oldřicha Mo-
ryse. Animace zprostředkovala účastníkům nejen 
osobní zkušenost s prací s významem materiálů, 
barev a jejich umístění v prostoru, ale byli také 
vedeni k přemýšlení nad obsahovým významem 
svých instalací. Pedagogové ocenili nenáročnost 
a hravost programu, díky níž studenti a žáci získa-
li osobní zkušenost s tvorbou a díky této zkuše-
nosti mohli zaujmout postoj k jedné ze součásti 
výtvarného umění.

Počet realizovaných programů: 4
V prvním bloku výstav, tzn. v lednu a únoru, bylo 
celkově zrealizováno 13 animací s celkovým po-
čtem žáků a studentů 216.

Animační programy k cyklu výstav 
od 16. 3. – 29. 4. 2012
K výstavám Třicátá vzrušující i tíživá, Brasília, 
Objekt poráží subjekt a Dagmar Hochová-Akro-
bat na glóbu života byly navrženy animační pro-
gramy pro základní a střední školy.  

Animační programy
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Třicátá vzrušující i tíživá /Černá slunce v Opavě/
Program kladl důraz na pochopení návaznosti 
českého umění na atmosféru doby třicátých let 
20. stol. Žáci byli seznámeni s pojmem surrealis-
mus formou aktivního poznávání a zážitku. Sou-
částí animace byla i výtvarná část, kdy účastníci 
zaznamenávali své představy vyvolané haptic-
kými a zvukovými vjemy bez kritické rozumové 
kontroly. Pedagogové oceňovali nápaditost za-
daných úkolů, jenž přirozeným způsobem pod-
poroval schopnost formulace vlastního názoru. 
Oblíbená byla i část zaměřená na percepci, roz-
víjení představivosti a následnou reflexi. Anima-
ce jako celek byla kladně hodnocena a přijímána 
s nadšením, žáky i pedagogy.
Počet realizovaných programů:  9

Dagmar Hochová /Akrobat na glóbu života/
Program navržený pro základní školy, seznamo-
val žáky s dílem významné české fotografky. Při 
zpracovávání zadaných úkolů měli žáci možnost 
rozvíjet a formulovat svůj vlastní názor a rozkrý-
vat význam vizuálních symbolů.
Počet realizovaných programů: 0.

Luděk Rathouský a Jiří Franta 
/Objekt poráží subjekt/
Program navržený pro druhé stupně základních 
škol a pro střední školy. Žáci a studenti se během 
animačního programu seznámili s inspirací Luď-
ka Rathouského pro jeho cyklus maleb a na prak-
tických příkladech pochopili význam a myšlenku 
netradičního způsobu instalace. 
Počet realizovaných programů: 4

Architekt Oscar Niemeyer /Brasília/
Program pro druhý stupeň základních škol a pro 
střední školy zaměřený na rozvíjení schopnosti 
stylizace a pozorování. V průběhu programu žáci 
poznávali filosofii O.Niemeyera a jeho pohled na 
svět. Při tvoření vlastního návrhu architektury se 
seznámili s jeho tvorbou a inspirací. 
Počet realizovaných programů: 4
Ve druhém bloku výstav, tzn. v březnu a dubnu, 
bylo zrealizováno celkem 17 animačních progra-
mů, kterých se zúčastnilo 253 studentů a žáků.

Animační programy k cyklu výstav 
od 10. 5. – 24. 6. 2012
K výstavám Na hranách kubismu, Ten krásnej 
den, kdy skončil svět, kterej si nenáviděla a Pod 
kamennou klenbou / Gallia Romanica/anglické 
katedrály, byly navrženy animační programy pro 
základní a střední školy.  

Na hranách kubismu 
Výstava kubistické tvorby ze sbírek Galerie vý-
tvarného umění v Ostravě je pokračováním cyklu 
výstav mapujících cesty klasického moderního 
umění u nás.
V průběhu programu se účastníci blíže seznámili 
s pojmem kubismus a uvědomili si, jak fungoval 
kubismu v kontextu doby. Poté jsme si předsta-
vili principy hlavních uměleckých směrů v mo-
derním výtvarném umění. Mimo jiné získali žáci 
a studenti vlastní zkušenost s tvorbou kubistické-
ho obrazu, při čemž rozvíjeli schopnost stylizace 
a geometrizace.
Počet realizovaných programů: 10
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Jan Vytiska/ Ten den, kdy skončil svět, kterej si 
náviděla/
Program zaměřený na přiblížení umělcova na-
zírání na svět a na pochopení jeho tvůrčí inven-
ce. Obrazy Jana Vytisky vyvolávají v lidech růz-
né    emoce, při prohlídce výstavy probíhala živá 
diskuze, jejímž tématem byla osobnost malíře, 
tématika obrazů a jeho motivace k malbě těch-
to témat. Další částí animačního programu byla 
tvorba masek inspirovaných dílem J. Vytisky. Vý-
stava byla nadšeně přijímána hlavně žáky vyššího 
stupně základních škol.
Počet realizovaných programů v květnu a červnu: 2

Pod kamennou klenbou / Gallia Romanica
anglické katedrály
Program pro žáky druhého stupně základní ško-
ly a pro střední školy. Díky samostatné práci na 
praktických a kreativních úkolech si účastníci 
osvojují nebo připomínají znalosti základních ar-
chitektonických prvků románského a gotického 
slohu. Žáci jsou vedeni k práci ve skupině a trénu-
jí prezentování vlastních výsledků.
Počet realizovaných programů: 0
Celkově bylo v třetím bloku výstav realizováno 
12 animačních programů, které navštívilo celkem 
128 studentů a žáků.

Animační programy k cyklu výstav 
od 5. 9. – 31. 10. 2012
K výstavám Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer
/ Obrazy, kresby, objekty, Vladimír Gažovič / Re-
tromix a Skupina 42 byly vytvořeny animační 
programy pro základní a střední školy.
K výstavě Steve Hubbac k/ Metalkymist byl vy-
tvořen program pro mateřské a základní školy. 
K animačním programům k výstavám Eva 
Švankmajerová, Jan Švankmajer/ Obrazy, kresby, 
objekty, Skupina 42, byly pro účastníky animací 
připraveny pracovní listy.

Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer 
/Obrazy, kresby, objekty/
Program seznamoval účastníky s osobnostmi 

i dílem Jana a Evy Švankmajerových. Pomocí her 
a etud objasňoval principy jejich tvorby, vysvětlo-
val pojem, východiska surrealismu. Etuda, během 
níž žáci a studenti modelovali vlastní sdělení, ob-
jasňovala haptickou část Švankmajerovy tvorby. 
V závěrečné části animace si účastníci sami vy-
zkoušeli principy náhody, psychického automati-
smu a kolektivity ve vlastní tvorbě, která vedla k 
rozšíření Švankmajerova Přírodopisu. 
Animace byla přijímána kladně ze stran studentů, 
žáků i vyučujících. Právě vyučující velmi pozitivně 
hodnotili použití pracovních listů během anima-
ce, studenty a žáky zaujala především praktická 
část.
Počet realizovaných programů: 5,5 (5 samostat-
ných celých, 1 kombinovaný s programem k vý-
stavě Skupiny 42)

Vladimír Gažovič /Retromix/
Animace se zaměřovala na grafiku obecně, objas-
ňovala základní grafické techniky. Seznamovala 
účastníky s autorovou tématikou člověka, zvířete 
a rozličných věcí, jejich vzájemnými vztahy. Nená-
silně naváděla účastníky k detailnímu pozorování 
a zkoumání autorovy tvorby. V praktické části si 
účastníci měli vyzkoušet personifikovat kladné či 
záporné lidské vlastnosti.
Počet realizovaných programů: 0
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Steve Hubback /Metalkymist/
Program byl určen především pro mateřské školy 
a 1. stupeň základních škol. Rozvíjel dětskou kre-
ativitu, představivost, kombinoval praktické etu-
dy výtvarné s hudebními. Děti využívaly pracovní 
listy, hledaly v abstraktních tvarech konkrétní, 
podle vlastnoručně vytvořené barevné osnovy 
hrály na vystavené gongy, v závěru malovaly své 
představy vyvolané tvorbou Steva Hubbacka.
Program byl přijímán jako kreativní, nápaditý, 
zábavný. Zaujal děti i vyučující.
Počet realizovaných programů: 9 

Skupina 42
Program určený především 2. stupni základních 
škol a středním školám, byl zaměřený na sezná-
mení s malířskými osobnostmi Skupiny, na po-
chopení jejich východisek a doby, ve které Sku-
pina tvořila. Účastníci během animace využívali 
pracovních listů, v závěru ve dvojicích reflektovali 
své vnímaní města, stroje a člověka při tvůrčí čin-
nosti.
Počet realizovaných programů: 1,5 (1 samostatný 
celý, 1 kombinovaný s programem k výstavě Evy 
a Jana Švankmajerových)
Celkově bylo během pátého bloku výstav zreali-
zováno 16 animačních programů, které navštívilo 
331 studentů, žáků a dětí z mateřských škol.

Animační programy k cyklu výstav 
od 9. 11. do 30.12.2012 
K výstavě Taller: objekt – oděv Maryly Sobek byl 
vytvořen animační program pro nejmenší (MŠ 
a 1.stupeň ZŠ). K výstavě  Interpretace aktu stu-
dentů ITF SU v Opavě a Žháři Lubomíra Typlta byl 
připraven program zejména pro SŠ a vyšší roční-
ky 2.stupně ZŠ. Dále byl nabízen program k vý-
stavě Skupiny 42 upravitelný pro všechny věkové 
kategorie.
Během animace k výstavě Maryly Sobek a Skupi-
ny 42 účastníci využívali pracovní listy.

Maryla Sobek/ Taller: objekt – oděv
Program se zaměřoval především na nižší věkové 
kategorie. Byl připraven pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 
Děti formou hry hledaly inspirační zdroj v dogon-
ské architektuře, seznamovaly se s architektonic-
kými pojmy, rozšifrovávaly názvy jednotlivých 
oděvů – objektů, vnímaly propojování umělec-
kých oblastí.
Následně děti samy vyráběly oděv-objekt z pa-
pírových pytlů. Cílem byl rozvoj především vý-
tvarné citlivosti a tvůrčích a explorativních do-
vedností. Program byl velmi pozitivně přijímán 
dětmi, které velmi dobře spolupracovaly, ale 
i vyučujícími oceňujícími nápaditost programu 
a zaujetí dětí.
Počet realizovaných programů: 2

Lubomír Typlt/ Žháři
Galerijní animace se zaměřovala zejména na stu-
denty středních škol. Objasňovala východiska 
a principy tvorby Lubomíra Typlta, hledala expre-
sivní linii od Gogha právě k Typltovi. S využitím 
pracovních listů srovnávala předchůdce expresi-
onismu, tvorbu členů Der blaue Reiter, die Brűc-
ke, neoexpresionismu a Lubomíra Typlta.
Pomocí ,,živých obrazů“ studenti hledali příčiny 
a vlastní vysvětlení agrese v obrazech Lubomíra 
Typlta. Vlastní tvorbou reflektovali proměnu vní-
mání určitých pojmů souvisejících s dílem Lubo-
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míra Typlta. Také se zaměřovali na vnímání a užití 
,,typltovské“ barevnosti.
Účastníci animace se aktivně zapojovali do her 
i etud, velice pozitivně reagovali nejen na dílo 
Lubomíra Typlta, ale také na podněty k vlastní 
aktivitě.
Počet realizovaných programů: 2

Skupina 42 
Program určený především 2.stupni základních 
škol a středním školám byl zaměřený na sezná-
mení s malířskými osobnostmi Skupiny, na po-
chopení jejich východisek a doby, ve které Sku-
pina tvořila. Účastníci během animace využívali 
pracovní listy, v závěru sami výtvarně řešili své 
vnímaní města, stroje a člověka.
Programu prospívá určitá předcházející zkuše-
nost s tématem či obdobím. Účastníci pak lépe 
vnímají jednotlivé etudy. Program je ve srovnání 
s jinými dost teoreticky zaměřen, přesto zpětná 
vazba v podobě kvízu ukázala, že jsou účastníci 
schopni informace vnímat a zapamatovat si.
Počet realizovaných programů: 1  
V šestém bloku výstav bylo zrealizováno celkem 
5 animačních programů s celkem 83 studenty 
a žáky. 

Animační programy v Galerii Obecního domu
Od října 2012 jsou k vybraným výstavám připra-
vovány galerijní animace pro školní a organizova-
né skupiny. Podle charakteru jednotlivých výstav 
jsou zaměřeny na cílové kategorie v rozpětí MŠ 
až SŠ. 
K propagaci těchto animací dochází opět pro-
střednictvím e-mailu školám, konkrétním vyu-
čujícím, dále prostřednictvím webových stránek 
OKO, letáčků v prostorách OKO, v opavském in-
focentru i Okresní knihovně Petra Bezruče. A také 
všude tam, kde je propagován program Obecní-
ho domu.

Animační programy v Galerii Obecního domu 
od 11. 10. do 4. 12. 2012
Pro výstavu v Galerii Obecního domu byl vytvo-
řen animační program, který se nabízel samo-
statně či v kombinované podobě. Kombinovaný 
program byl určen především velkým skupinám, 
neboť je umožňoval rozdělit na dvě menší, které 
postupně absolvovaly nejen program animační, 
ale i edukační.
K oběma variantám byl vytvořen pracovní list při-
způsobený různým věkovým kategoriím (1. stu-
peň ZŠ, 2.stupeň ZŠ a SŠ)

David Saudek/ Praktická sociologie
Animační program k výstavě Praktická sociologie 
se zaměřoval především na komunikační funkci 
znaků, jejich kombinování, na vnímání log, na 
znaky jednotlivých historických období a různo-
rodých kultur a na jejich prolínání v díle Davida 
Saudka. U starších skupin (2.stupeň ZŠ a SŠ) se 
dále zabýval pop-artem jako východiskem a in-
spirací Davida Saudka, na hledání spojitostí mezi 
tvorbou Davida Saudka a Andyho Warhola a zá-
kladních principů pop-artu. 
V druhé polovině programu žáci a studenti sami 
vytvářeli vlastní značku a dále ji kombinovali 
a vrstvili s již existujícími znaky a logy, které nás 
dennodenně obklopují.
Účastníky zaujala nejen osobnost a dílo Davida 
Saudka, ale také vlastní vytváření nové značky 
a následné vrstvení s využitím netradiční techni-
ky foukané tuše. 
Počet realizovaných programů: 3

Další akce
Kromě animačních programů se lektorky Domu 
umění a Galerie Obecního domu podílely také na 
přípravě Dne dětí, Vítaní prvňáčků, Dne bez aut.
 V období prázdnin pak na přípravě a realizaci Pří-
městského tábora v srdci Vašeho města. 

Den dětí 27. 5. 2012 - Dům umění
Program „Tajemství dominikánského kláštera“, 
nabízel dětem aktivity a výtvarné úkoly tematic-
ky zaměřené na klášter a dominikánské mnichy. 
Cílem účastníků bylo složení erbu dominikánů 
ze čtyř částí a získání sladké odměny.  Části erbu 
získávaly děti na jednotlivých stanovištích, kde si 
mohly například vytvořit zdobenou iniciálu své-
ho jména nebo projít labyrintem jen za pomoci 
hmatu. Největší radost udělalo dětem stanoviště, 
na kterém mohly bojovat s mnichem dřevěnými 
meči a neméně je zaujala tajuplná cesta do skle-
pení, kde každý objevil sladkou odměnu. Dětem 
i dospělým návštěvníkům se program líbil, od-
cházeli spokojeni. Rodiče uvítali možnost pro-
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hlédnout si interiér kostela a mnozí navštívili 
i výstavy v horních patrech DU. 
Vzhledem k očekávané vysoké návštěvnosti byly 
řady zaměstnanců běžného provozu posíleny 
o dva studenty ze Slezského gymnázia v Opavě 
a jednu kustodku z DU. Otevírací doba od 9:00 
-16:00 byla návštěvníky kladně přijata. Již před 
devátou hodinou čekaly rodiny s dětmi před 
vstupem do DU. Propagace celé akce byla úspěš-
ná – podle počtu rozdaných pracovních listů cel-
kem dorazilo cca 90 dětí. Nejvyšší počet návštěv-
níků jsme zaznamenali mezi  10.30h – 12.30h.
Spolupráce na organizaci Dne dětí s magistrátem 
byla přínosná, akce jako tato zvyšují povědomí 
občanů o Domě umění a organizaci jako celku. 
Poskytovat kvalitní programy pro děti znamená 
být přátelskou a otevřenou organizací.

Vítání prvňáčků
10. 9. 2012 se uskutečnilo Slavnostní přivítání 
prvňáčků na Horním náměstí. Opavská kulturní 
organizace se na něm podílela programem za-
měřeným nejen na tuto školní tématiku, ale i na 
přiblížení Obecního domu, Domu umění, ale 
i Opavy jako města takového dětem. 
Celkem byly připraveny tři stanoviště, kde si děti 
ověřily své motorické schopnosti při výrobě stuž-
ky Prvňáček 2012/2013, roztřídily ,,utíkající hol-
čičce“ věci, které patří a nepatří do aktovky, a do 
mapy Opavy přiřazovaly známé opavské budovy. 
Aktivity jim tedy nejen pomohly vžít se do nové 
role školáka, ale také jim nabídly poznat Opavu, 
její budovy, sochy.

Přestože přesný počet dětí, které navštívily jed-
notlivá stanoviště, není možné určit, je prokaza-
telné, že do prvních tříd jich bylo zapsáno 650. 
Celá akce měla velmi vysokou účast. Na stanoviš-
tích pomáhali také studenti Slezského gymnázia 
v Opavě.
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Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programu
Třicátá vzrušující i tíživá 9
Já, ty, my 0
Oldřich Morys /Pěkná blbost/ 4
Celkem 13 216

Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programu
Třicátá vzrušující i tíživá 9
Dagmar Hochová 0
Luděk Rathouský a Jiří Franta 4
Architekt Oscar Niemeyer 4
Celkem 17 253

Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programu
Na hranách kubismu 10
Jan Vytiska 2
Pod kamennou klenbou 0
Celkem 12 128

Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programu
Eva Švankmajerová, Jan 
Švankmajer/ Obrazy, kresby, 
objekty 5,5 128
Vladimír Gažovič/ Retromix 0 0
Steve Hubback/ Metalkymist 9 171
Skupina 42 1,5 32
Celkem 16 331

Program Počet realizovaných animací Počet účastníků
Maryla Sobek/ Taller: objekt – 
oděv 2 36
Lubomír Typlt/ Žháři 2 30
Skupina 42 1 17
Celkem 5 83

Program Počet realizovaných animací Počet účastníků
David Saudek/ Praktická sociologie 3 70

Celkový počet galerijních animací 
v Domě umění / v Galerii 
Obecního domu 

Celkový počet účastníků 
galerijních animací v Domě 
umění/ v Galerii Obecního domu

63/3 1011/70

1. blok výstav

2. blok výstav

3. blok výstav

5. blok výstav

6. blok výstav

Galerie v Obecním domě

Celková čísla

53



speciální akce

Ceny 17. listopadu za rozvoj občanské 
společnosti

Opavská kulturní organizace pořádala nultý roč-
ník Ceny 17. listopadu za rozvoj občanské spo-
lečnosti. Cílem této akce je podpořit a ocenit 
studenty střední škol a učilišť na území Statutár-
ního města Opava, kteří vyvíjejí aktivity, akce, ini-
ciativy, které pomohly nebo pomáhají v jakékoliv 
oblasti veřejného zájmu v Opavě: ekonomické, 
politické, kulturní, zdravotní, ekologické, sociální, 
vzdělávací (například pomoc a podpora menšin, 
dětí a mládeže, rodin, bezpečnost ve městě, po-
řádání kulturních akcí, vedení funkčních student-
ských parlamentů) a podobně. 
Výsledky Ceny byly vyhlášeny 20. listopadu 2012, 
v 18 hodin v klubu Art, v rámci programu probě-
hl koncert kapel THE FALL OF THE GHOSTFACE, 
BUTTERFLY KISS a FELLASEA.
Vítězkou Ceny se stala Lenka Gollová, studentka 
4. ročníku Slezského gymnázia v Opavě.

Den bez aut
Dne 20. září 2012 pořádalo v rámci Evropského 
týdne mobility Statutární město Opava ve spolu-
práci s Opavskou kulturní organizací p. o. a jiný-
mi organizacemi Den bez aut. Akce probíhala na 
Horním náměstí  od 9 do 17 hodin. 
Stanoviště Opavské kulturní organizace zastře-
šovala Mgr. Simona Juchelková, náplň programu 
připravovala ve spolupráci s Mgr. Lenkou Přibylo-
vou. Na místě realizovala spolu s jednou kustod-
kou  expozice Cesta města a  třemi studentkami 
SGO.
Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na dětské ná-
vštěvníky Dne bez aut. Děti si mohly složit obří 
puzzle opavského nádraží, staré pohlednice 
s tramvajemi jezdícími opavskými ulicemi, vyro-
bit si papírovou lodičku, namalovat dopravní pro-
středek křídami na asfalt či pastelkami a fixami na 
papír, vyfotit se s maketou rytíře na koni.
Během dopolední hodin se akce zúčastnilo něko-
lik tříd mateřských a základních škol, v odpoled-
ních hodinách přišlo několik návštěvníků ze stran 
veřejnosti. Zájem dětí vyzkoušet si disciplíny byl 
nemalý, zejména v dopoledních hodinách.
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O cenu primátora
Opava čaruje“, tak znělo téma letošního ročníku 
literární a výtvarné soutěže „O cenu primátora“, 
kterou vyhlásilo Statutární město Opava a Opav-
ská kulturní organizace p. o. ve spolupráci s Kni-
hovnou Petra Bezruče a Základní uměleckou ško-
lou-výtvarný obor. Úkolem účastníků výtvarného 
nebo literárního klání bylo vyjádřit svůj pohled 
na dané téma. Důraz měl být kladen na minulost 
i současnost obyvatel Opavy a Opavska, mezilid-
ské vztahy, životní prostředí a věci veřejné. 

Historie vzniku soutěže sahá až do roku 1999, kdy 
poprvé práce dětí a mládeže z Opavy posuzovaly 
poroty, složené z odborníků v dané oblasti. 
Z předcházejících témat jmenujme alespoň 
„Opava-město sportu“, „Opavské parky a zákoutí“, 
„Sny opavských dětí“, „Bílá Opava-to pravé místo 
pro život“.
Tento, již devátý, ročník, byl vyhlášen v březnu 
2012 a soutěžní příspěvky se přijímaly do 22. 
června 2012. Do literární části se do tří kategorií 
zapojilo pět základních škol se 39 díly, ve výtvarné 
části se sešlo celkem 177 příspěvků z mateřských 
a základních škol rovněž ve třech kategoriích a 60 
prací do čtyř kategorií přihlásili žáci základních 
uměleckých škol, kteří jsou posuzováni zvlášť. V 
pátek 21. září 2012 proběhlo v Sále purkmistrů 
v Obecním domě slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže. Program zpestřilo vystoupení žačky ZUŠ 

Václava Kálika Veroniky Khucové v doprovodu 
Radka Havlíčka a Tanečního souboru Puls SVČ 
Opava pod vedením Evy Vondálové. Současně si 
mohli návštěvníci prohlédnout práce dětí, žáků a 
studentů ve foyer Obecního domu, které zde byly 
zpřístupněny od 17. 9. – 30. 9. 2012, v době od 10 
do 18 hodin.

55



publikační činnost

V roce 2012 jsme zahájili publikační činnost. Vy-
dali jsme 2 publikace, z toho jedna byla katalo-
gem k výstavě. Katalog i publikace jsou dopro-
vodnými materiály k uskutečněným výstavním 
projektům expozice Cesta města „Předměty vy-
právějí“ a „Opavský zámek“.  V publikační činnosti 
budeme pokračovat také v příštím roce.

„Předměty vyprávějí...“ 
výstava (červen – říjen 2012)
citace publikace: Vojkůvková Kateřina, Zezula Mi-
chal a kol.: Předměty vyprávějí. Hmotná kultura 
středověké a raně novověké Opavy ve světle ná-
lezů z archeologických výzkumů v prostoru býva-
lé radniční ulice a v areálu opavského pivovaru. 
Opava, Ostrava 2012, s. 81.
anotace:
Publikace Předměty vyprávějí... doprovazi stejno-
jmennou vystavu, ktera byla veřejnosti
zpřistupněna dne 30. května 2012 v prostorach 
městske expozice Cesta města věnovane dějinam
Opavy.
V publikaci jsou prezentovany nove poznatky a 
nalezy ze dvou archeologickych vyzkumů reali-
zovanych
v historickem jadru Opavy, ktere se uskutečnily 
v rozmezi let 2008–2011. Bez nadsazky můžeme
řici, že se jednalo o nejrozsahlejši archeologicke 
vyzkumy v historii města Opavy. Zkoumana byla

lokalita za původni radnici (dnes nezastavěna 
plocha za obchodnim domem Slezanka, tedy bý-
valá
Radniční ulice) a prostor tzv. dolniho a horniho 
dvora opavského pivovaru. Zminěne vyzkumy 
přinesly
mimořadne množstvi informaci o vyvoji města, 
a to jak v prostoru jeho prvotniho jadra v okoli 
Horniho
naměsti, tak i o uzemi v severozapadnim soused-
stvi městskych hradeb, ktere v 16. stoleti zaujal 
tzv.
Novy hřbitov, zatimco jeho niže položena čast při 
dnešni Nakladni ulici byla již od středověku vyu-
žita
pro vedeni nahonu zasobujiciho vodou opavske 
mlyny a dalši hospodařska zařizeni. Cilem publi-
kace je
přibližit hlavni ziskane poznatky veřejnosti a rov-
něž představit nejcennějši nalezy, mezi kterymi 
vynika
středověky poutni odznak nebo středověka ple-
chova schranka ukryvajici mince. Publikace, stej-
ně jako
vystava, je doplněna celou řadou obrazovych 
materialů, diky nimž čtenař nahledne do každo-
denniho
života opavskeho měšťana ve středověku a ra-
nem novověku.

„Opavský zámek“ 
výstava (listopad 2012 – únor 2013)
citace katalogu: Miketová Hana, Müller Karel a 
kol.: Opavský zámek. Opava 2012, s. 108.
anotace:
Publikace Opavský zámek doprovází stejnojmen-
nou výstavu, která byla veřejnosti zpřístupněna 
dne 15. listopadu 2012 v prostorách městské ex-
pozice Cesta města věnované dějinám Opavy.
Kniha prezentuje zatím nejúplnější publikovaný 
soubor obrazových, písemných a nemnohých 
hmotných památek spojených s opavským zám-
kem, budovou, která se nestala památkou, a na 
konci 19. století z tváře města nenávratně zmi-
zela. Odhaluje její příběh od spletitých okolností 
vzniku hradu, který v Opavě podle slibu daného 
Mikulášem I. nikdy neměl stát, přes období, kdy 
na něm sídlila opavská knížata, pozdější ztrátu 

vyprávějí...
Předměty

Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických 
výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru.
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původního významu až po demolici. Značný pro-
stor je věnován právě epilogu opavského zámku 
svázanému s proměnami společnosti, které přišly 
po roce 1848. Na pozadí dějin opavského zámku 
tak můžeme sledovat důležité urbanizační proce-
sy, jež vtiskly Opavě z velké části tvář, již vnímáme 
dnes.

Publikace Opavský zámek doprovází stejnojmennou výstavu, která byla veřej-
nosti zpřístupněna dne 15. listopadu 2012 v prostorách městské expozice Cesta města 
věnované dějinám Opavy.
Kniha prezentuje zatím nejúplnější publikovaný soubor obrazových, písemných a nem-
nohých hmotných památek spojených s opavským zámkem, budovou, která se nestala 
památkou, a na konci 19. století z tváře města nenávratně zmizela. Odhaluje její příběh 
od spletitých okolností vzniku hradu, který v Opavě podle slibu daného Mikulášem I.  
nikdy neměl stát, přes období, kdy na něm sídlila opavská knížata, pozdější ztrátu 
původního významu až po demolici. Značný prostor je věnován právě epilogu opavs-
kého zámku svázanému s proměnami společnosti, které přišly po roce 1848. Na pozadí 
dějin opavského zámku tak můžeme sledovat důležité urbanizační procesy, jež vtiskly 
Opavě z velké části tvář, již vnímáme dnes. OZ
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O
pa

vs
ký

 z
ám

ek

57



I přesto, že jsem v čele Opavské kulturní organizace stála pouhé necelé dva měsíce roku 2012, mi dovolte, 
abych v závěru této zprávy vyjádřila poděkování tentokrát v prvé řadě všem zaměstnancům organizace 
za jejich kvalitní práci, kterou odváděli i přes nelehké, především personální, podmínky loňského roku.

Poděkování patří Radě Statutárního města Opavy za finanční i ostatní podporu, bez které by činnost 
Opavské kulturní organizace nebyla možná. Všem návštěvníkům také děkujeme za jejich přízeň a účast 
na jednotlivých akcích, která je dokladem jejich úspěšnosti.

Dále bych chtěla poděkovat všem našim partnerům za spolupráci při realizaci výstav, jednotlivých akcí i 
rozšiřování a doplňování expozice, především:
Akademii věd ČR, Galerii výtvarných umění v Ostravě, Institutu tvůrčí fotografie FPF, Knihovně Petra Bez-
ruče v Opavě, Mendlovu gymnáziu v Opavě, Muzeu Bruntál, Národnímu památkovému ústavu v Ostravě 
– detašovanému pracovišti v Opavě, Římskokatolické farnosti Panny Marie v Opavě, Římskokatolické far-
nosti sv. Ducha v Opavě, Slezské univerzitě v Opavě, Slezskému gymnáziu v Opavě, Slezskému zemskému 
muzeu, soukromému sběrateli Pavlu Šopákovi, Zemskému archivu v Opavě a dalším, kteří spolupracovali 
s  Opavskou kulturní organizací v roce 2012.

Výroční zprávu předložila v Opavě dne 19. 3. 2013

 ……………………………………………
 Ing. Jana Hynarová, ředitelka


