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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 2013 provozovala svou činnost 
v prostorách Obecního domu, Domu umění i při-
lehlého kostela sv. Václava. Úspěšně se podařilo 
naplnit předem vypracované výstavní plány pro 
jednotlivé úseky naší organizace – Dům umění, 
Galerii Obecního domu, Expozici Cesta města, 
i programovou nabídku klubu Art. Pokračovali 
jsme v již navázané spolupráci s našimi partnery 
a k jejich seznamu připojili i některé další, např. 
Český zahrádkářský svaz Opava, neziskovou 
romskou organizaci Dživipen, kteří našli cestu 
především do prostor Obecního domu. Prostory 
Obecního domu i Domu umění a kostela 
sv. Václava byly ve velké míře využívány nejen při 
organizaci našich akcí, ale také formou pronájmů, 
a to jak soukromým subjektům za ceny dle 
Ceníku nájmů, tak příspěvkovým organizacím 
za zvýhodněné sazby nebo ve spolupráci s měs-
tem také formou výpůjčky.  Kostel sv. Václava byl 
oblíbeným místem nejen pro konání koncertů, 
ale také k vykonání svatebních obřadů, jak dokla-
dují námi vedené statistiky pronájmů. 
 Rok 2013, i když byl zakončen onou pověst-
nou třináctkou, byl pro naši organizaci úspěšný. 

Celkově se programů nabízených organizací 
zúčastnilo téměř 57 tisíc, což v  součtu zname-
ná nejvyšší návštěvnost od vzniku organizace. 
Veřejnosti jsme přinesli řadu velmi zajímavých 
akcí v podobě koncertů, divadel, výstav, před-
nášek, doprovodných programů k výstavám 
a spoustu dalších.

V roce 2013 se mimo jiné podařilo dosáhnout:

- byla zlepšena image Opavské kulturní organiza-
ce jako celku i jejích jednotlivých částí

- v Domě umění bylo zrealizováno 7 výstavních 
bloků s celkem 24 samostatnými výstavami, které 
navštívilo rekordních téměř 19 tisíc návštěvníků, 
přičemž k těm nejúspěšnějším výstavám může-
me přiřadit „Dobrodružné světy Zdeňka Buriana“, 
„Duch Afriky“, „Návrat domů aneb cesta kolem 
světa legionáře Václava Balcara“ či „Sousoší Mi-
chala Gabriela“

- Opavská kulturní organizace se opět zapojila 
do akce Slezská muzejní noc - celkem se progra-
mů nabízených organizací během této jediné 
noci zúčastnilo 1 069 osob
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- ve spolupráci se SMO se organizace spolupo-
dílela na programu každoročních akcí: Den dětí, 
Dny evropského kulturního dědictví, návštěv-
nost akcí byla výrazná

- Opavská kulturní organizace se opět jako hlavní 
partner podílela na přípravě a realizaci městských 
festivalů Bezručova Opava a Další břehy

- Expozice Cesta města nabídla návštěvníkům 
kromě stálé expozice 4 krátkodobé výstavy, 
z nichž výstavy „Opavský zámek“, „Vincenc Prasek, 
seznamte se!“ a „Opavské hradby“ byly kurátor-
skými projekty, výstava „Zapomenutí hrdinové“ 
byla putovní, zapůjčena z Muzea města Ústí nad 
Labem. Expozice Cesta města přivítala v roce 
2013 celkem 8 938 návštěvníků

- v rámci výstavní činnosti jsme pokračovali 
v úspěšné spolupráci s Galerií výtvarných umění 
v Ostravě, Kabinetem architektury, Institutem 
tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, 
Spolkem pro Ostravskou kulturu, Střední průmy-
slovou školou strojní a uměleckou v Opavě, Slez-
ským zemským muzeem, Národním památko-
vým ústavem, Státním okresním archivem Opava 
a Zemským archivem v Opavě

- v prostorách Obecního domu jsme s velkým 
ohlasem u návštěvníků uvedli Čokofest a výstavu 
Českého zahrádkářského svazu Opava

- rozšířili jsme nabídku animačních programů 
v Expozici Cesta města, Galerii Obecního domu 
i Domě umění, programy jsou připravovány pře-
devším pro školní skupiny, ale také pro dospělé 
návštěvníky a rodiny s dětmi

- stávající lektorský cyklus programů k architek-
tuře města Opavy „Architektura staré Opavy“ byl 
v roce 2013 rozšířen o nový program „Zmizelé 
město“, který se setkal s mimořádným ohlasem

- do prázdninového programu jsme opět zařadili 
akci „Léto s městskou expozicí“, během níž dochá-
zí ke zpřístupnění řady atraktivních objektů. Sou-
částí nabídky byly také 2 turnusy Příměstského 
tábora, které se setkaly s mimořádným ohlasem

- byl realizován 2. ročník Ceny 17. listopadu 
za rozvoj občanské společnosti

- s úspěchem jsme zrealizovali další ročník festi-
valu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět, tentokrát pod názvem „Bojíte se sná-
šet?“

- čtvrtým rokem v klubu Art úspěšně pokračuje 
projekt „jazz context“ ve kterém představujeme 
aktuální projekty české i zahraniční jazzové hudby

- čtvrtým rokem v klubu Art rovněž úspěšně po-
kračuje projekt „theatro“ ve kterém představuje-
me aktuální projekty české alternativní divadelní 
scény

- v klubu Art jsme pokračovali v pořádání středeč-
ních přednášek se Slezským gymnáziem

- ve spolupráci s KD Na Rybníčku jsme připravili 
kapacitně náročnější koncerty Wabiho Daňka 
a Dana Bárty, které se setkaly s příjemným ohla-
sem u návštěvníků

- s velkým úspěchem jsme zrealizovali akci pod 
názvem „Čaj v jurtě“, kde v pravé mongolské jurtě 
byly připraveny dopolední programy pro školy 
a školky a večerní programy pro dospělé, zahrnu-
jící přednášky, autorská čtení i hudební produkce

- rozšířili jsme spolupráci s naším polským part-
nerem, Centrem kultury v Ratiboři
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V následujícím roce 2014 bychom rádi pokra-
čovali v nastavených procesech:

- další zkvalitňování programu Expozice Cesta 
města, Domu umění, klubu Art i Galerie Obecní-
ho domu

- posilování pozitivní image Opavské kulturní 
organizace jako celku i jejích jednotlivých částí

- další rozšiřování spolupráce se zájmovými sdru-
ženími, institucemi a posilování vztahů se stáva-
jícími partnery

- pokračování a prohloubení spolupráce 
s Centrem kultury v Ratiboři

- pokračování ve spolupráci s KD Na Rybníčku 
při zachování zásad vzájemné výhodnosti

- udržení vysoké úrovně návštěvnosti a zachová-
ní kvality nabízených programů i s ohledem 
na snížení příspěvku na provoz
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I. Základní údaje o organizaci

1. 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 , www.klubart.cz , www.cestamesta.cz

2. 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 hlavním účelem a doplňkovou činností ve Zřizovací listině ze dne 18. 10. 2007 

a následně v Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2008, Dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2009, Dodatku č. 3 ze dne 22. 1. 2010,

Dodatku č. 4 ze dne 3. 5. 2010 a Dodatku č. 6 ze dne 1. 3. 2012, které zároveň vymezují majetek, jímž 

organizace disponuje.

3. 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
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II. Personální zabezpečení 

1. Statutární orgán:

Na základě rozhodnutí Rady města Opavy, č. j. 1706/49/1 RM 12 ze dne 5. 11. 2012 byla dne 12. 11. 2012 do 

funkce jmenována Ing. Jana Hynarová.

2. Změny pracovních pozic na hlavní pracovní poměr v r. 2013:

V průběhu roku došlo k personálním změnám. Na pozici výstavář – programový pracovník Domu umění od 7.

1. 2013 nastoupila Mgr. Radmila Buchlovská jako zástup za Mgr. Janu Svobodovou, která čerpá mateřskou 

dovolenou. Na pozici kurátor – historik Expozice Cesta města byl na základě dohody ukončen pracovní poměr

Mgr. Haně Miketové, a to k 31. 10. 2013. Na pozici sekretářky byl uplynutím smlouvy na dobu určitou k 31. 12. 

2013 ukončen pracovní poměr Martině Gebauerové. Na tuto pracovní pozici nastoupila k 1. 1. 2014 Sabina 

Martikánová, která doposud vykonávala práci recepční Obecního domu a Domu umění. Na základě ukončení 

mateřské dovolené byl ukončen pracovní poměr Ing. Ireně Šindlerové, a to k 31. 3. 2013. Na hlavní pracovní 

poměr bylo k 31. 12. 2013zaměstnáno 16 osob, z toho 1 žena, která je na rodičovské dovolené.   

3. Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti:

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti byly rozšířeny o nezbytná místa kustodů v Domě 

umění, v kostele sv. Václava, v Klubu ART, v Galerii a v Expozici Cesta města. V některých případech byla 

náplň práce rozšířena o zajišťování koncertů konaných organizací v prostorách KD Na Rybníčku. Náplně 

stávajících dohod zůstaly nezměněny. 

4. Výběrová řízení na obsazení pracovních míst v r. 2013:

1) VÝSTAVÁŘ/PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK – ukončení 12. 12. 2012 

Z 9 přihlášených uchazečů byla vybrána Mgr. Radmila Buchlovská, která nastoupila k 7. 1. 2013, Mgr. Jana 

Svobodová odešla na mateřskou dovolenou k 13. 1. 2013.

2) KURÁTOR – HISTORIK – vyhlášení 27. 11. 2013

V prosinci 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici kurátor – historik Expozice Cesta města, které 

bylo ukončeno 17. 1. 2014.  
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5. Veřejná zakázka malého rozsahu:

Nebyla vyhlášena žádná veřejná zakázka malého rozsahu.

III. Závazné ukazatele a rozpočtová kázeň

Závazné ukazatele rozpočtu Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, na rok 2013

1. Usnesením RMO ze dne 24. 1. 2013 č. 1859/54 RM 13 byly schváleny závazné ukazatele:

Účel                                                                      Schváleno

Celkem (672 0501, 348 0301) 15 500 000,00

příspěvek na provoz 8 082 160,00

z toho mzdové prostředky 4 450 000,00         

z toho odpisy DHM 2 967 840,00

odvod zřizovateli z investičního fondu 2 500 000,00

2. Usnesením RMO č. 2092/60 ze dne 22. 4. 2013 a dopisem ze dne 6. 5. 2013 byla schválená Účetní závěrka 

za r. 2012 k 31. 12. 2012. Zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 356.159,89 byl rozdělen takto:

- rezervní fond – 71 231,89 Kč

- fond odměn – 284 928,00 Kč 

3. Usnesením RMO č. 2134/61 RM 13 ze dne 13. 5. 2013 a dopisem ze dne 17. 5. 2013 bylo schváleno přijetí 

účelového daru na Ples Obecního domu ve výši 800,00 Kč.

4. Usnesením RMO č. 2716/76 RM 14 bod 17/76 ze dne 27. 1. 2014 vzala RMO na vědomí opravy účetních 

nesrovnalostí dle přepočtu odpisů ve výši 312 702 Kč v roce 2013 v návaznosti na roky 2010–2012. 

IV. Dlouhodobý majetek – účet 013–032

Dlouhodobý majetek byl řádně inventarizován a jeho účetní stav odpovídá skutečnému stavu. Stav ke konci roku 

je v celkové výši 256 777 900,1 Kč.

1. Souhrnný přehled majetku

013 Software 121 200,00

018 DDNM 307 834,11
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021 Budovy a stavby 230 420 885,65

022 Samostatné movité věci 5 715 834,11

028 DDHM 6 553 547,14

031 Pozemky 12 939 876,00

032 Umělecká díla 718 723,20

041 Nedokončené investice 0,00

2. Dle jednotlivých analytických účtů

Majetek Oprávky

013 0003 Software 121 200,00 Kč 073 0003 oprávky 38 622,00 Kč

018 DDNM 307 834,11 Kč 078 307 834,11 Kč

0001 DDNM – OD 248 037,10 Kč 0001 248 037,10 Kč

0002 DDNM – DU 59 797,01 Kč 0002 59 797,01 Kč

021 Budovy 230 420 885,65 Kč 081 13 179 048,00 Kč

0201 Obecní dům – ZL 105 897 091,17 Kč 0201 5 360 341,00 Kč

0202 Dům umění – ZL 98 431 936,21 Kč 0202 3 506 650,00 Kč

0203 Kostel sv. Václava – ZL 26 091 858,27 Kč 0203 4 312 047,00 Kč

022 Samost.mov.věci 5 715 834,11 Kč 082 1 857 192,00 Kč

0001 Sam. mov. věci – OD 520 620,00 Kč 0001 131 648,00 Kč

0002 Sam. mov. věci – DU 534 796,50 Kč 0002 210 120,00 Kč

0003 Sam. mov. věci – Expozice 3 890 770,16 Kč 0003 1 239 240,00 Kč

0200 Sam. mov. věci – Zřiz.listina* 769 647,45 Kč 0200 276 184,00 Kč

028 DDHM 6 553 547,14 Kč 088 6 553 547,14 Kč

0001 DDHM – OD 1 073 581,25 Kč 0001 1 073 581,25 Kč

0002 DDHM – DU 452 322,46 Kč 0002 452 322,46 Kč

0003 DDHM – Expozice 1 446 109,70 Kč 0003 1 446 109,70 Kč

0004 DDHM – Kostel 138 137,00 Kč 0004 138 137,00 Kč

0200 DDHM – ZL 3 443 396,73 Kč 0200 3 443 396,73 Kč

031 Pozemky 12 939 876,00 Kč

0401 Pod Obecním domem – ZL 917 840,00 Kč

0403 Za kostelem sv. Václava – ZL 560 560,00 Kč

0404 Pod Domem umění – ZL 9 300 000,00 Kč

0405 Pod kostelem sv.Václava – ZL 2 161 476,00 Kč

032 Umělecká díla 718 723,00 Kč

0000 Obraz Mžyk 480 000,00 Kč

0001 Ostatní obrazy 238 723,00 Kč
*ZL – Zřizovací listina 
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Obraz Mžyk je na základě smlouvy o výpůjčce umístěn u zřizovatele v zasedací místnosti MMO.

V. Zásoby – účet 132

Organizace eviduje ke konci roku zásoby v podobě prodejních pohlednic z uskutečněných výstav v Galerii, knih

a upomínkové předměty. Celková výše zásob je 377 918,50 Kč (132). Prodej je uskutečňován v rámci doplňkové 

činnost organice.

Zásoby se skládají ze zůstatku katalogů a pohlednic vydaných do r. 2012 a zvýšily se především vydáním 

katalogů v r. 2013, a to k výstavám v:

• Expozici Cesta města

o Předměty vyprávějí

o Opavský zámek

o Vincenc Prasek

o Opavské hradby

o Omalovánka k dějinám města Opavy 

• Galerii OD

o Století Češi 

• Domě umění a v kostele sv. Václava 

o Duch Afriky 

o Utíkající dívka – vystřihovánka podle sochy před budovou Domu umění 

Všechny katalogy a pohlednice jsou určeny k prodeji jak v prostorách Opavské kulturní organizace, tak 

prostřednictvím nabídky na našich internetových stránkách, v Informačním centru aj.

VI. Finanční majetek – účet 261–263

Organizace má zřízeny 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 recepcích (Obecní dům a Dům umění).

Stav ke konci roku je v celkové výši 4 591 804,11 Kč.

Z toho:

stav bankovních účtů – rezervních (241 0413) 1 321 506,12 Kč

stav bankovních účtů – běžných (241 0001) 1 225 285,57 Kč

celkem

10
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stav bankovních účtů – IF (245 0416) 1 925 368,66 Kč

stav bankovního účtu – FKSP (243 0001) 12 266,76 Kč

stav pokladen          (261 0101) 106 287,00 Kč

Stravenky (263 0001) 980,00 Kč

Známky (263 0002) 110,00 Kč

VII. Peněžní fondy – účet 411–416

Peněžní fondy jsou zcela kryty peněžními prostředky.

Stav ke konci roku je v celkové výši 2 587 880,08 Kč (41x).

Z toho:

fond odměn (411) 181 028,00 Kč

fond rezervní                             (413) 1 113 440,12 Kč

fond rezervní z ostatních titulů – dary (414) 27 038,00 Kč

celkem 1 321 506,12 Kč

Fond kulturních a soc. potřeb – FKSP (412) 13 623,89 Kč

Investiční fond          (416) 1 862 970,66 Kč

Fond odměn: účet 411

počáteční stav k 1. 1. 2013 (411 0300) 40 000,00 Kč

tvorba – zlepšený HV za r. 2012                                        (411 0310) 284 928,00 Kč

použití fondu (411 0311) 143 900,00 Kč

konečný stav k 31. 12. 2013 181 028,00 Kč

Fond rezervní: účet 413

počáteční stav k 1. 1. 2013 (413 0500) 1 042 208,23 Kč

tvorba – zlepšený HV za r. 2012                        (413 0510) 71 231,89 Kč

použití fondu                                         0,00 Kč

konečný stav k 31. 12. 2013 1 113 440,12 Kč

Fond rezervní – dary: účet 414

počáteční stav k 1. 1. 2013 (414 0500) 80,00 Kč

tvorba (413 0510) 27 758,00 Kč

použití fondu                                         800,00 Kč

konečný stav k 31. 12. 2013 27 038,00 Kč

11
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Fond FKSP: účet 412

počáteční stav k 1. 1. 2013 (412 0100) 11 525,93 Kč

tvorba – příděl                        (412 0111) 34 567,96 Kč

použití fondu (412 0221) 32 470,00 Kč

konečný stav k 31. 12. 2013 13 623,89 Kč

Fond investiční: účet 416

počáteční stav k 1. 1. 2013 (416 0300) 1 853 524,66 Kč

tvorba – z odpisů (416 0311) 3 003 648,00 Kč

oprava odpisů (416 0312) -312 702,00 Kč

čerpání – na opravy – injektáž OD (416 0421) 181 500,00 Kč

odvod zřizovateli MMO                      2 500 000,00 Kč

konečný stav k 31. 12. 2013 1 862 970,66 Kč

VIII. Pohledávky – účet 311–377

Organizace eviduje pouze krátkodobé pohledávky.

Stav ke konci roku je v celkové výši 340 502,00 Kč.

pohledávky z obchodních vztahů  (311) 121 561,00 Kč

poskytnuté zálohy – energie            (314) 189 944,67 Kč

pohledávky za zaměstnanci          (335) 10 500,00 Kč

ostatní krátkodobé pohledávky      (377) 0,00 Kč

IX. Závazky – účet 321–377

Organizace eviduje pouze krátkodobé závazky.

Stav ke konci roku je v celkové výši 1 147 619,77 Kč.

závazky z obchodních vztahů   (321)             389 714,48 Kč (uhrazeno v lednu 2014)

ostatní krátkodobé závazky                 (378)                 14 534,00 Kč (uhrazeno v lednu 2014)

závazky z mezd 12/13               (331,335)     271 803,00 Kč (vyplaceno v lednu 2014)

závazky z mezd 12/13               (336)            136 978,29 Kč (uhrazeno v lednu 2014)

ostatní přímé daně 12/13                   (342)              21 888,00 Kč    (uhrazeno v lednu 2014)

vratka za odpisy MMO Opava (348) 312 702,00 Kč (uhrazeno v lednu 2014)

12
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X. Časové rozlišení – účet 383–389

Organizace časově rozlišuje na účtech aktivních i pasivních.

Přechodné účty aktivní celkem       15 585,00 Kč

výnosy příštích období      (384) 7 700,00 Kč 

dohadné účty aktivní          (388) 7 885,00 Kč

Přechodné účty pasivní celkem         203 116,00 Kč    

výdaje příštích období       (383) 0,00 Kč

dohadné účty pasivní        (389) 203 116,00 Kč

XI. Podrozvahové účty – 903–999

Na podrozvahových účtech eviduje organizace majetek, který je ve výši do 3 000,00 Kč a je veden v evidenci 

majetku v POE 1 a knihy v POE 2. Dále je zde veden majetek, který má organizace v užívání na základě smluv,

a to smluv o Komisním prodeji – cizí publikace k prodeji v rámci Doplňkové činnosti a majetek na základě 

smluv o výpůjčce se zřizovatelem, viz XII. Pronájmy a výpůjčky bod 3.

Knihy na smlouvu o Komisním prodeji (903 0001) 62 697,00 Kč

POE 1 (903 0002) 983 042,04 Kč

Odborná literatura (903 0003) 34 185,50 Kč

celkem 1 079 924,54 Kč

Výpůjčka MMO – Dům umění (966 0001) 4 118 287,72 Kč

Výpůjčka MMO – Obecní dům (966 0002) 5 486 563,50 Kč

celkem 9 604 851,22 Kč

XII. Pronájmy a výpůjčky 

1. Dlouhodobé pronájmy:

1. Základní umělecká škola – Dům umění – smlouva na dobu neurčitou, s platností od 1. 10. 2011

2. Kavárna Obecního domu – společnost SACON Invest od 1. 5. 2012

3. Vinárna U Přemka – Dům umění – smlouva od 18. 12. 2013

13



Strana 12 (celkem 24)

2. Krátkodobé pronájmy:
1. Obecní dům

1. Sál Purkmistrů

2. Schösslerův salónek

2. Dům umění

1. Refektář Domu umění 

2. Moravská kaple Domu umění

3. Kostel sv. Václava 

Doplňková činnost organizace, tedy krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčky nebytových prostor,

doplňkový prodej a komisní prodej, je vykonávána v souladu se Zřizovací listinou. Náklady na doplňkovou 

činnost byly přeúčtovány ve výši 278 076,39 Kč, a to poměrnou částí za energie, plyn, vodu, mzdy, odpisy 

a úklid na každou pronajímanou místnost či prostor zvlášť. 

1. Obecní dům (Ostrožná 46): pro krátkodobé pronájmy a výpůjčky slouží prostory v Schösslerově 

salónku a v Sálu Purkmistrů k různým školením, seminářům, přednáškám, schůzím aj. 

Doplňková činnost – Obecní dům

Krátkodobé pronájmy Krátkodobé výpůjčky Dlouhodobé pronájmy Dlouhodobé výpůjčky

Počet 1661 53 1 0
1 Z toho 1 svatební obřad
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a. Sumarizace nájmů Obecní dům – Schösslerův salónek, Sál purkmistrů

přednášky sem ináře kurzy
pěvecké, 
výtvarné 
soutěže

schůze
počet pronájmů    

celkem přednášky sem ináře, školení
svatební 
obřady

školení, 
konferenc

e

předávání 
vysvědčen
í, ocenění

pěvecká a 
výtvarná 
soutěž

počet 
pronájmů    
celkem

leden 1 10 11 leden 1 1
únor 1 8 9 únor 0
březen 12 12 březen 1 1 2
duben 1 6 7 duben 1 1 2
květen 12 12 květen 10 1 3 14
červen 1 1 červen 1 1 3 4 1 10
červenec 10 10 červenec 10 10
srpen 0 srpen 0
září 10 10 20 září 1 1
říjen 2 2 4 říjen 11 3 14
l istopad 1 1 2 l istopad 1 1
prosinec 10 1 11 prosinec 10 2 12

59 30 1 1 8 99 44 6 1 6 7 3 67
1x počet pronájmů 15 1x počet pronájmů 27
10x  opakovaný nájem 62 10x  opakovaný nájem 40
6x  opakovaný nájem 22 6x  opakovaný nájem 0
počet všech nájmů 99 počet všech nájmů 67

celkem:

Sumarizace pronájmů 2013  Sál purkmistrůSumarizace pronájmů 2013  Schösslerův salónek

b. Sumarizace výpůjček Obecní dům – Schösslerův salónek, Sál purkmistrů

přednášky sem ináře

worksho
p, 

prezentac
e

školení, 
konferenc

e

schůze, 
besedy

soutěže

pracovní 
setkání, 
jednání 
porady

počet 
pronájmů    
celkem

přednášky sem ináře

workshop
,

prezentac
e

školení, 
konferenc

e

schůze, 
besedy

soutěže

pracovní 
setkání, 
jednání 
porady

počet 
pronájmů    
celkem

leden 1 1 leden 1 1
únor 2 1 1 4 únor 2 1 3
březen 1 2 3 březen 1 1
duben 1 1 duben 1 4 2 7
květen 1 4 5 květen 1 1 2
červen 1 3 4 červen 1 1
červenec 0 červenec 0
srpen 0 srpen 0
září 0 září 1 1 2
říjen 1 2 1 4 říjen 1 1 1 1 4
l istopad 2 2 l istopad 1 1 1 1 3
prosinec 1 1 2 prosinec 3 3
celkem 0 5 4 9 0 0 8 26 celkem 3 2 6 5 5 1 6 27

celkem: počet výpůjček 26 celkem: počet výpůjček 27

  Sumarizace výpůjček 2013  Schösslerův salónek Sumarizace výpůjček 2013  Sál purkmistrů

2. a 3. Dům umění a Kostel sv. Václava (Pekařská 12): po ukončení rekonstrukce byly zde 

realizovány doprovodné akce k festivalům Další Břehy a Bezručova Opava – Duch Afriky, koncertní představení 

a jiné výstavy, zejména pak krátkodobé pronájmy typu svatebních obřadů.

Doplňková činnost – Dům umění a Kostel Sv. Václava

Krátkodobé pronájmy Krátkodobé výpůjčky Dlouhodobé pronájmy Dlouhodobé výpůjčky

Počet 23* 3 2 0
* Z toho 18 svatebních obřadů
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a. Sumarizace nájmů Domu umění a kostela sv. Václava
Sumarizace pronájmů 2013  Dům umění - Refektář a Moravská kaple

přednášky sem ináře

worksho
p, 

prezentac
e

školení, 
konferenc

e

svatební 
obřad

koncerty
školní 
focení 

počet 
pronájmů    

celkem
přednášky sem ináře

workshop
,

prezentac
e

školení, 
konferenc

e

svatební 
obřad

koncerty
celostátní 
přehlídka 

sborů

počet 
pronájmů    

celkem

leden leden
únor únor 1 1
březen 1 1 březen
duben duben
květen květen 1 1
červen červen 3 3
červenec červenec 6 6
srpen srpen 7 7
září září 1 1
říjen říjen
listopad 1 1 listopad
prosinec prosinec 2 2
celkem 0 0 0 0 0 1 1 2 celkem 0 0 0 0 18 2 1 21

0 18
1 koncerty: 2
1 celostát. přehl. sborů 1
2 21

Celkem:

svatební obřady:

Sumarizace pronájmů 2013  Dům umění - Kostel sv. Václava

Celkem:

svatební obřady:
koncerty:
školní focení
celkem pronájmů celkem pronájmů

b. Sumarizace výpůjček Domu umění a kostela sv. Václava

přednášky sem ináře

worksho
p, 

prezentac
e

školení, 
konferenc

e

schůze, 
besedy

soutěže

akce k 
výročí 

osvoboze
ní Opavy

počet 
pronájmů    
celkem

přednášky sem ináře

workshop
,

prezentac
e

školení, 
konferenc

e

schůze, 
besedy

soutěže propagačn
í akce

počet 
pronájmů    
celkem

leden 0 leden 0
únor 0 únor 0
březen 0 březen 0
duben 1 1 duben 0
květen 0 květen 1 1
červen 0 červen 0
červenec 0 červenec 0
srpen 0 srpen 0
září 0 září 0
říjen 0 říjen 0
l istopad 0 l istopad 1 1
prosinec 0 prosinec 0
celkem 0 0 0 0 0 0 1 1 celkem 0 0 0 0 0 1 1 2

1 2celkem: počet výpůjčekcelkem: počet výpůjček

 Sumarizace výpůjček 2013  Dům umění - Moravská kaple Sumarizace výpůjček 2013  Dům umění - Kostel sv. Václava

3. Dlouhodobá výpůjčka movitých věcí:

Opavská kulturní organizace hospodaří s majetkem na základě smluv o dlouhodobých výpůjčkách, a to 

s majetkem pořízeným v rámci dotačních titulů na kompletní rekonstrukci a vybavení budov Obecního domu a 

Domu umění.

1. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou / smlouva č.

MMOPP002J2OR – AV technika v Obecním domě od 8. 10. 2010.

2. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou / smlouva č.

MMOPP009QK9l – majetek v Domě umění od 6. 6. 2012.

3. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou / smlouva č.

– auto TOYOTA od 12. 6. 2012.

16



Strana 15 (celkem 24)

Opavská kulturní organizace dle smlouvy o výpůjčce zapůjčila zřizovateli statutárnímu městu Opava obraz 

Mžyk k umístění v jeho prostorách.

1. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou / smlouva č,   

MMOPP002J274 – obraz Mžyk v zasedací místnosti MMO od 2. 8. 2010.

XIII. Změny Zřizovací listiny a doplňkové činnosti

V průběhu roku 2013 byla provedena změna ve Zřizovací listině a jejích dodatcích.

Dodatek č. 7 ze dne 28. 6. 2013, schválený usnesením č. 376/18 ZM dne 24. 6. 2013:

• Článek I, odstavec 2, Příloha č. 1 Zřizovací listiny 13 – došlo k navýšení hodnoty budov Domu umění,

archeologický výzkum ve výši 275 880,00 Kč.

• Článek III, odstavec 6 – původní výčet vzdělávacích, osvětových a informačních akcí nahrazuje tímto 

novým výčtem (konference, kongresy, porady, sympozia, semináře, kurzy, školení, příměstské tábory, 

veřejná projednávání a prezentace, autorská čtení, besedy, veřejné audiovizuální projekce apod.)

• Článek V, odstavec 6 – změnila se věta: „Organizace je oprávněna přijímat peněžní dary účelově 

neurčené bez ohledu na jejich výši, peněžní dary účelově určené v maximální výši 50 000,00 Kč a movité 

dary účelově určené v maximální hodnotě 50 000,00 Kč. K přijetí ostatních darů je nutný předchozí 

písemný souhlas zřizovatele, který se poskytuje vždy na konkrétní dar.“

XIV. Zhodnocení hospodaření – kontrolní činnost

V roce 2013 nebyly v organizaci uskutečněny žádné kontroly dle Zákona o finanční kontrole.

XV. Kulturní činnost – přehled návštěvnosti

Návštěvnost byla sledována v těchto prostorách:

1. Obecním dům:

1. Klub ART a Kulturní dům Na Rybníčku

2. Expozice Cesta města 

1. Expozice Cesta města

2. Švédská kaple

3. Kostel sv. Václava

4. Kostel sv. Jana Křtitele

3. Galerie Obecního domu

4. Foyer Obecního domu
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5. Sál purkmistrů a Schösslerův salónek

2. Dům umění a kostel sv. Václava

1. Obecní dům (Ostrožná 46): Pro pořádání kulturních akcí jsou vymezeny především prostory Klubu 

ART, které jsou pak doplňovány o prostory v Sále purkmistrů a Schösslerově salónku, kde jsou prezentovány 

přednášky a doprovodné akce k výstavám. Dále jsou to akce v rámci festivalů Jeden svět, Bezručova Opava a

Další břehy, které jsou vzhledem k jejich programům, množství návštěvníků a různorodostí akcí umísťovány 

právě do těchto prostor.

1. Přehled návštěvnosti – Obecní dům celkem

kina koncerty divadla autorská čtení,                           
l i terární večer

přednášky, 
koment. 

prohlídky 

taneční 
večery, plesy

j iné, 
nadžánr

Celkem

leden počet akcí 5 5
návštěvnost 419 419

únor počet akcí 4 1 1 6
návštěvnost 202 47 112 361

březen počet akcí 22 8 3 33
návštěvnost 1445 617 314 2376

duben počet akcí 8 1 1 10
návštěvnost 442 7 1261 1710

květen počet akcí 8 1 1 1 11
návštěvnost 394 13 13 10 430

červen počet akcí 1 1 2
návštěvnost 102 8 110

červenec počet akcí 10* 10
návštěvnost 99 99

srpen počet akcí 10* 10
návštěvnost 99 99

září počet akcí 6 2 5 13
návštěvnost 308** 44 168 520

říjen počet akcí 8 3 1 3 15
návštěvnost 404 44 36 301 785

listopad počet akcí 10 1 2 13
návštěvnost 837*** 43 22 902

prosinec počet akcí 6 1 1 1 9
návštěvnost 754**** 80 5 64 903
počet akcí 22 64 7 1 32 9 2 137
návštěvnost 1445 4479 181 43 457 736 1373 8714

            AKCE 2013

celkem:

 KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM DOMĚ (VSTUPNÉ) - ROK 2013 

                               

                                               

*z toho 8 kom. prohl. mimo Obecní dům: Švédská kaple, kostel. Sv. Jana Křtitele

*z toho 8 kom. prohl. mimo Obecní dům: Švédská kaple, kostel. Sv. Jana Křtitele

** z toho 117 osob  - koncert Wabi Daněk konaný v KD Na rybníčku

***z toho 206 osob - koncert KOFE-IN a O5 a Radeček v KD Na rybníčku 

**** z toho 398 osob - koncert Dana Bárty v KD Na rybníčku
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kina koncerty divadla autorská čtení,                           
l i terární večer

přednášky, 
debaty

taneční 
večery

j iné, 
nadžánr

Celkem

leden počet akcí 2 3 5
návštěvnost 48 193 241

únor počet akcí 2 1 3
návštěvnost 49 1500 1549

březen počet akcí 4 4
návštěvnost 244 244

duben počet akcí 1 10 11
návštěvnost 100 669 769

květen počet akcí 1 5 1 7
návštěvnost 5 118 454 577

červen počet akcí 1 2 3
návštěvnost 110 69 179

červenec počet akcí
návštěvnost

srpen počet akcí
návštěvnost

září počet akcí 2 3 1 6
návštěvnost 168 203 1100 1471

říjen počet akcí 1 3 4 8
návštěvnost 80 140 217 437

listopad počet akcí 2 2 2 6 12
návštěvnost 92 140 74 247 553

prosinec počet akcí 1 3 4
návštěvnost 40 65 105
počet akcí 5 4 0 6 41 0 7 63
návštěvnost 180 350 0 327 1997 0 3271 6125

celkem:

  KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM DOMĚ (BEZ VSTUPNÉHO) - ROK 2013 

            AKCE 2013

                 
                     2.Výstavy v Galerii Obecního domu a foyer:

leden únor únor bžezen duben květen červen
červenec                 

/srpen září říjen l istopad prosinec

Foyer              
Kavárny OD

3. - 31. 3.             
ZŠ Englišova  
- To je hlína

4. - 17. 2.                       
OKO - Výstava 

dětských 
kreseb 

Opavského 
zámku

18. - 28. 2.                                         
Jana 

Suruvcová

1. - 31. 3.              
OKO - Jak 

chutnal čaj v 
JURTĚ

1. - 30. 4.                 
Šárka Quisová                              

- Vůně květin

1. - 31. 5.                                
DEN ZEMĚ                                  
- výstava 

dětských prací            
13. - 31. 5.               

Květiny                                       
- výstava 

dětských prací 
školních družin

1. 6. - 30 . 6.            
Monika 

Martykánová           
- Řekni mi svůj 

příběh

9. 7. - 31. 8.               
Pavol 

Hudran

2. 9. - 30. 9.                           
Mojmír Slabý

1. 10. - 31. 10.                  
Tomáš 

Herrmann

4. 11. - 30. 11.           
Úděl ženy

1. 12. - 31. 
12. Tomáš 
Paluska

Celkem:
počet 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10

návštěvnost** 400 400 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 3 300

                     3.Výstavy a přednášky v expozici Cesta města: 
(L) Léto s městskou expozicí 

2013
počet prohlídek počet 

návštěvníků
Švédská kaple 9 105

Obecní dům a Expozice Cesta 
města

3 6

kostel sv. Jana 6 50

Architektura staré Opavy 2 33

kostel sv. Václava 3 43

celkem 23 241

       

(EHD) Dny evropského 
kulturního dědictví 2013

počet 
prohlídek

počet návštěvníků

Švédská kaple 2 38 + 28

Expozice Cesta města 1 18

kostel sv. Václava 3 60

Putování za osobnostmi Opavy 
(prohlídky městského hřbitova)

1 45

celkem 7 189

OTS (Otevírání turistické 
sezóny Opavské Slezsko) 

7.4.2013
počet prohlídek počet 

návštěvníků
Expozice 90

Architektura staré Opavy 2/52

školička 12

celkem 154

Muzejní noc 24.5.2013 počet 
prohlídek

počet 
návštěvníků

expozice 454

Švédská kaple 4 233

celkem 4 687

leden/únor únor/březen květen/                    
červenec 

červenec/                      
srpen září září/říjen listopad/leden 

Galerie OD 

13. 12. 2012                    
- 3. 2. 2013  

Martina  
Pavelková 

7. 2. - 30. 3.       
Jana Langer/  
Století češi 

4. 4. - 24. 4.               
Veronika  

Richterová a  
Michal Cihlář 

26. - 28. 4.               
ČOKOFEST                   

(festival Další  
břehy) 

7. 5. - 12. 7.              
Martin Froulík                                                                                                                                                        

18.7. - 31.8.                                
Jan Kaláb 

5. 9. - 29. 9.                 
František  

Mazáč  
(festival  

Bezručova  
Opava) 

4. 10. - 3. 11.                
Jan Langer/  

Krása  
detailu 

7. 11. 2013                            
- 5. 1. 2014                  

Příběh  
nemocné  

duše 
počet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
návštěvnost 642 1 752 609 1 470 799 598 931 897 1090* 8 788 

Celkem: 

duben 
VÝSTAVY V OBECNÍM DOMĚ - ROK 2013   
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celková 
návštěvnost 
Expozice + 

animace

animace 
Expozice ( 

SMN,L,EHD,
OTS)

Výstavy 
mimo prostor 

Expozice( 
Galérie OD)

Přednášky a 
doprovodné 

akce 

KP Švédská 
kaple

KP kostel a 
klášter

Architektura 
a Zmizelá 

Opava

KP kostel 
sv.Jana 
Křtitele

Celkem

leden počet akcí 15 2 2
návštěvnost 362 283 160 160

únor počet akcí 2 2
návštěvnost 400 35 435

březen počet akcí 5 2 7
návštěvnost 347 89 165 601

duben počet akcí 12 1 3 16
návštěvnost 703 240 65 61 1069

květen počet akcí 4 2 4 1 11
návštěvnost 1008 77 454 58 233 13 1843

červen počet akcí 11 1 2 14
návštěvnost 258 214 15 32 519

červenec počet akcí 1 1 2 4
návštěvnost 182 13 10 31 236

srpen počet akcí 2 3 9 2 6 22
návštěvnost 224 25 6 105 33 50 443

září počet akcí 5 1 1 2 3 1 13
návštěvnost 244 98 18 45 66 60 25 556

říjen počet akcí 4 12 1 17
návštěvnost 129 67 897 287 31 1411

listopad počet akcí 2 2 4
návštěvnost 241 36 50 327

prosinec počet akcí 18 18
návštěvnost 655 38 693
počet akcí 0 81 4 0 21 15 6 12 6 145
návštěvnost 4753 1215 478 897 795 404 103 243 50 8938

(SMN)
(L)

(EHD)

OTS

PT

    EXPOZICE 2013

celkem:

 KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM DOMĚ - EXPOZICE  (akce / návštěvnost) - ROK 2013 

5968

Otevírání turistické sezóny 

Slezská muzejní noc
Léto s městskou expozicí

Dny evropského kulturního dědictví

Příměstský tábor

2.Dům umění (Pekařská 12) a Kostel sv. Václava (Pekařská 12): byly zde realizovány 
doprovodné akce k festivalu Bezručova Opava (Duch Afriky), koncerty a krátkodobé výstavy, krátkodobé 
pronájmy pak především ve formě konání svatebních obřadů, ale i pořádání koncertů.

1.V Domě umění a v kostele sv.Václava proběhlo celkem 6 bloků výstav: 

24
17 904

Výstavy celkem

1 3976 224

Návštěvnost celkem

1 156 321

do 10.1.2013

i212 - chlupatý 
počítač

10.1.-24.2. 7.3.-30.4.

Ivo 
Chovanec/Keramik

a, Dobrodružné 
světy Zdeňka 

Buriana, Barokní 
umění

Richard 
Nikl/Monastery 
Show, Monika 

Žáková/Prázdný 
papír, Imrich 

Veber/HOMOurban
, Barokní umění

581

5.9.-3.11.

Duch Afriky

7.5.-30.6. 15.7.-11.8.27.3.-12.5.

Studentský design

12.4.-12.5.

Jindřich 
Štreit/Skrze hříchy 

do nebe

22 1 800

Maturity 
uměleckých oborů 

SŠUP, Pavel Forman 
a Jindřich 

Štreit/Společné 
příběhy, Diplomové 

a klauzurní práce, 
Generace 

Národního divadla

Zdeněk 
Stuchlík/Metamorf

ózy, Krzystof 
Gierałtowski/Polsk
é osobnosti, Marek 

Sibinský a Pavel 
Albert/Artboretum, 

Generace 
Národního divadla

605 1 0864 712

VÝSTAVY  V DOMĚ UMĚNÍ 2013
sledovaná období

návštěvnost

10.9.-3.11.

Návrat domů aneb 
cesta kolem světa 
legionáře Václava 

Balcara, Ruské 
umění 19. a 20. 

století, Kamzíci v 
Jeseníkách 1913-

2013

14.11.-29.12.

Michal 
Gabriel/Sousoší, 
Josef Moucha/Na 
vlastní stopě, UB-
Letadlo, Opava-

Vídeň v dlouhém 
19. století, Ruské 
malířství 19. a 20. 

století

2 2
77 77

1 1 1 1
65 65 382* 382

1 1
12 12

1 1
10 10
2 2
33 33

1 1 1 1
150* 150 * vernisáž Duch Afriky 30 30

3 3
194 194

1 1
43 43
1 1
12 12

8 7
452 556

*Slezská muzejní noc

návštěvnost
Akce celkem
Návštěvnost celkem

přednáškydivadlakoncerty
koment.

prohl.

návštěvnost

návštěvnost

počet akcí

návštěvnost

návštěvnost

listopad počet akcí
návštěvnost

prosinec počet akcí

návštěvnost
září počet akcí

říjen

červenec počet akcí
návštěvnost

srpen počet akcí

návštěvnost
květen počet akcí

červen

návštěvnost
únor počet akcí

počet akcí

návštěvnost
březen počet akcí

návštěvnost
duben počet akcí

KULTURNÍ AKCE  V DOMĚ UMĚNÍ (BEZ VSTUPNÉHO) 2013

nadžánr Celkem

listopad počet akcí
návštěvnost

návštěvnost

počet akcí

počet akcí

červenec

duben

počet akcí

koment.
prohl.

prosinec počet akcí

návštěvnost

návštěvnost

návštěvnost

návštěvnost

září počet akcí
návštěvnost

říjen počet akcí
návštěvnost

koncerty divadla přednášky Celkem

květen

leden

únor

březen

KULTURNÍ AKCE  V DOMĚ UMĚNÍ (VSTUPNÉ) 2013

srpen

počet akcí

návštěvnost
počet akcí

návštěvnost
počet akcí

návštěvnost
počet akcí

návštěvnost

počet akcí

červen

nadžánr

leden počet akcí

Akce celkem
Návštěvnost celkem
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214
3 512

6.blok Galérie ODBezručova Opava- Duch Afriky -5.blok

85
1 420

14.11.-29.12.

Michal 
Gabriel/Sousoší, 
Josef Moucha/Na 
vlastní stopě, UB-
Letadlo, Opava-

Vídeň v dlouhém 
19. století, Ruské 
malířství 19. a 20. 

století
29
446

5

blok č. 6.blok 2012 1.blok 2.blok Další břehy 3.blok 4.blok

Návštěvnost celkem

počet animací 0 5 77 0 12 1
183 9 66

Animace celkem

Zdeněk 
Stuchlík/Metamorf

ózy, Krzystof 
Gierałtowski/Polsk
é osobnosti, Marek 

Sibinský a Pavel 
Albert/Artboretum, 

Generace 
Národního divadla

Duch Afriky

Návrat domů aneb 
cesta kolem světa 
legionáře Václava 

Balcara, Ruské 
umění 19. a 20. 

století, Kamzíci v 
Jeseníkách 1913-

2013

Století Češi

návštěvnost 0 75 1 313 0

15.7.-11.8. 5.9.-3.11. 10.9.-3.11.

i212 - chlupatý 
počítač

Richard 
Nikl/Monastery 
Show, Monika 

Žáková/Prázdný 
papír, Imrich 

Veber/HOMOurban
, Barokní umění

Ivo 
Chovanec/Keramik

a, Dobrodružné 
světy Zdeňka 

Buriana, Barokní 
umění;Studentský 

design

Jindřich 
Štreit/Skrze hříchy 

do nebe

Maturity 
uměleckých oborů 

SŠUP, Pavel Forman 
a Jindřich 

Štreit/Společné 
příběhy, Diplomové 

a klauzurní práce, 
Generace 

Národního divadla

VÝSTAVY  V DOMĚ UMĚNÍ 2013 - přehled animací 

sledovaná období do 10.1.2013 10.1.-24.2. 7.3.-30.4. 12.4.-12.5. 7.5.-30.6.

XVI. 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 2013 ve výši 15.500 tis. Kč, odvod z investičního fondu byl 
nařízen ve výši 2.500 tis. Kč. V lednu 2014 byl na základě narovnání účetních nesrovnalostí 
nařízen odvod z investičního fondu zpět zřizovateli ve výši 312.702,- Kč. V průběhu roku došlo 
k přesunu z plánovaného čerpání příspěvku na provoz a pořádání kulturních akcí na dovybavení 
inventáře – pořízení výstavních panelů pro venkovní umístění k prezentaci akcí Opavské 
kulturní organizace, dovybavení chybějícího inventáře v Domě umění nezbytného k zajištění 
výstav, a to panelů především pro výstavy pořádané v Domě umění a kostele Sv.Václava,
nainstalování závěsného systému v těchto prostorách a renovací původního nábytku z Vinárny 
U Přemka pro vybavení Moravské kaple, doplnění vybavení expozice Cesta města pro potřeby 
konání krátkodobých výstav. Pro zvýšení standardu poskytování služeb v rámci edukačních a
animačních programů 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 provedení injektáže části stěny budovy Obecního domu, a to v místech 
expozice, kde došlo k zatečení do těchto prostor. Tato záležitost byla řešena reklamací u 
dodavatele stavby firmy Metrostav, a. s., ale na základě znaleckého posudku a odborných
zkoušek bylo zkonstatováno, že se jedná o skrytou vadu, která se dodatečně projevila a nemohla 
být při rekonstrukci budovy zjištěna. Reklamace tedy byla zamítnuta a veškeré náklady na 
injektáž i další související náklady jdou na vrub organizace.

Mzdové prostředky Závazného ukazatele nebyly dočerpány ve výši 2 tis. Kč. Byl použit 
fond odměn ve výši 143.900,- Kč na odměny zaměstnanců. Zvýšený nárůst čerpání mzdových 
prostředků na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti byl způsoben zvýšenou 
potřebou personálního zajištění (kustody) především u výstavy Duch Afriky v rámci festivalu 
Bezručova Opava, která probíhala od 05. 09. do 30. 09. 2013 a následně pak do 03. 11. 2013 
v prostorách Domu umění a v kostele sv. Václava. Dále to byly mzdové náklady na částečnou 
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úhradu pracovníků SZM zajišťujících konzervaci exponátů určených pro výstavu Opavské 
hradby, která probíhá v expozici Cesta města od 25. 11. 2013 do 30. 04. 2014.

Hlavní kulturní činnost (v souladu se ZL): probíhala rovnoměrně ve všech prostorách 
Opavské kulturní organizace i přes některé personální změny v průběhu roku, a to bez 
jakýchkoliv omezení ve vztahu k výstavní, kulturní či jiné činnosti.

Organizace k 31. 12. 2013 vykazovala zisk ve výši 856.400,52 Kč.

Činnost hospodářský výsledek
1. Hlavní činnost – nefinanční                     733.826,76
1. Hlavní činnost 57.899,27
2.  Vedlejší činnost 64.674,49
Celkový výsledek hospodaření v roce 2013 856.400,52

Nefinanční zvýšení hospodářského výsledku vzniklo z důvodu Oznámení zřizovatele v 4/2013 o výši 
dotace na pořízení technického zhodnocení budov Dominikánského kláštera ve výši 74.347.945,73 Kč 
a kostela sv. Václava ve výši 1.175.962,00 Kč. Podílová část ročního transferu činí celkem 733.826,76 
Kč. Dle ČSÚ 708 je od 01. 01. 2013 tento transfer vést na výnosovém účtu 672 0600.

Organizace čerpala z limitovaného příslibu určeného pro expozici Cesta města, který byl schválen v roce 
2009. Zůstatková částka nevyčerpaných prostředků k 1. 1. 2013 byla ve výši 74 166,96 Kč. Z těchto prostředků 
bylo v roce 2013 pořízeno: 

•Projektor k interaktivní tabuli v expozici Cesta města 
•27 ks brožur – průvodce Zmizelá Opava – na komentované prohlídky
•Vitrína pro krátkodobé výstavy
•Transparentní zábrany k modelu města Opavy k zamezení poškozování modelu
•Částečná úhrada na pořízení výstavních sklorámů

Limit byl dočerpán v částce 74.165,96 Kč do celkové výše 6.000.000,- Kč.

LIMIT expozice hlavní činnost celkem Rozpočet %
672 501 dotace LIMIT 74 165,96 74 165,96 74 165,96 100,00%

celkem 74 165,96 0,00 74 165,96 74 165,96 100,00%
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Výnosy hlavní činnost vedlejší činnos celkem Rozpočet % Rozpočet %
602 vstupné 1 139 781,00 57 609,00 1 197 390,00 1 139 800,00 100,00% 57 600,00 100,02%
603 pronájmy 270 260,00 270 260,00 270 300,00 99,99%
604 prodej zboží 83 997,00 83 997,00 84 000,00 100,00%
609 jiné výnosy 0,00
648 ostatní výnosy 326 200,00 326 200,00 326 000,00 100,06%
649 ostatní výnosy 611 800,33 611 800,33 612 000,00 99,97%
662 úroky 20 940,77 20 940,77 21 000,00 99,72%
669 ostatní fin.výnosy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00%
672 302 dotace MMO 15 500 000,00 15 500 000,00 15 500 000,00 100,00%
672 vratka odpisy MMO -312 702,00 -312 702,00 -312 702,00 100,00%
672 nefin.plnění  403 733 826,56 733 826,56 733 830,00 100,00%
672 501 dotace LIMIT 74 165,96 74 165,96 74 165,96 100,00%

celkem 18 095 012,62 411 866,00 18 506 878,62 18 095 093,96 102,28% 411 900,00 99,99%

Náklady hlavní činnost vedlejší činnos celkem Rozpočet % Rozpočet %
501 materiál 778 808,92 778 808,92 780 000,00 99,85%
502 energie 1 727 937,99 133 509,91 1 861 447,90 1 730 000,00 99,88% 134 000,00 79,00%
504 nákup zboží 560,00 105 858,00 106 418,00 600,00 93,33% 106 000,00 0,00%
507 aktivace oběž.maj. -382 636,00 -382 636,00 -383 000,00 99,90%
511 oprava a údržba 615 208,96 615 208,96 615 000,00 100,03%
512 cestovné 36 134,00 36 134,00 36 000,00 100,37%
513 reprezentace 179 132,70 179 132,70 180 000,00 99,52%
518 služby 5 037 015,05 14 419,31 5 051 434,36 5 037 000,00 100,00% 14 500,00 327,90%
521 hrubé mzdy 4 608 755,98 47 545,02 4 656 301,00 4 450 000,00 103,57% 47 600,00 25,64%
524 pojištění 1 271 434,06 12 203,23 1 283 637,29 1 272 000,00 99,96% 12 000,00 3,96%
527 FKSP 34 092,52 475,44 34 567,96 35 000,00 97,41% 500,00 0,00%
528 stravenky 97 831,91 97 831,91 98 000,00 99,83%
538 jiné poplatky 800,00 800,00 800,00 100,00%
547 Collage 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00%
549 ostatní náklady 7 126,52 7 126,52 7 000,00 101,81%
551 odpisy 2 655 134,48 33 180,60 2 688 315,08 2 967 840,00 89,46% 33 200,00 0,00%
558 DDHM 634 949,70 634 949,70 635 000,00 99,99%
558 Limit expozice 0,00 ##########
569 finanční náklady 0,00 ##########

celkem 17 303 286,79 347 191,51 17 650 478,30 17 462 240,00 101,08% 347 800,00 99,83%

rozdíl : 791 725,83 64 674,49 856 400,32

vedlejší činnost

Přehled plnění rozpočtu v roce 2013 k 31.12.2013
PLNĚNÍ rozpočtu k 31.12.2013 hlavní činnost

Souhrn dle závazných ukazatelů k 31.12.2013

Příspěvek Magistrát hlavní činnost celkem Rozpočet %
521 hrubé mzdy 4 450 000,00 4 450 000,00 4 450 000,00 100,00%
551 odpisy 2 655 138,00 2 655 138,00 2 967 840,00 89,46%
551 odpisy- vratka 0,00 -312 702,00 0,00%

provoz 8 082 160,00 8 082 160,00 8 082 160,00 100,00%

celkem 15 187 298,00 0,00 15 187 298,00 15 187 298,00 100,00%
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ORJ PROVOZ AKCE PROVOZ AKCE PROVOZ AKCE
100 Obecní dům - PROVOZ 8 627 411,59 430 117,98 8 197 293,61 0,00
101 117 267,30 117 267,30 0,00
110 1 411 134,76 413 192,96 0,00 997 941,80
120 240 772,75 12 358,00 0,00 228 414,75
150 144 205,46 144 205,33 0,13 0,00
200 Dům umění - PROVOZ 3 798 044,92 240 039,00 3 558 005,92 0,00

250-256 628 375,82 93 158,00 0,00 535 217,82
300 576 252,27 109 850,00 466 402,27 0,00
350 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00
450 1 251 851,31 662 160,00 0,00 589 691,31
500 78 689,26 54 435,00 0,00 24 254,26
600 24 494,71 26 205,00 0,00 -1 710,29
650 581 940,92 265 510,00 0,00 316 430,92
700 14 786,59 0,00 14 786,59
750 67 940,34 1 120,00 0,00 66 820,34
850 2 505,00 0,00 2 505,00
851 62 228,30 46 428,30 15 800,00 0,00 0,00
852 16 077,00 0,00 16 077,00

57 899,27
64 674,49 0,00 0,00

733 826,56
celkem : 13 263 181,54 4 387 296,76 1 035 315,10 1 550 438,96 13 130 695,06 2 790 429,50

provoz akce celkem
13 263 181,54 4 387 296,76 17 650 478,30
1 035 315,10 1 550 438,96 2 585 754,06

celkem rozdíl  : 12 227 866,44 2 836 857,80 15 064 724,24
15 921 124,56

856 400,32
příspěvek MMO
rozdíl :

náklady celkem
výnosy vlastní

18 506 878,62
17 650 478,30

Náklady celkem Výnosy vlastní 

2 585 754,06

Příspěvek MMO

15 921 124,56

výstavy Dům umění

VH - hlavní činnost - nefinanční

VH - hlavní činnost
VH - vedlejší činnost

Cena 17.listopadu

Festival - Bezručova Opava
Muzejní noc
Jurta-venkovní akce
O cenu primátora
Ples Obecního domu

kostel - PROVOZ
akce v kostele
akce v ARTU a KD Rybníček
Festival - Jeden svět 
Festival - Další břehy

služební auto
expozice
galérie OD
Kavárna

 

Charakteristika čerpání jednotlivých položek rozpočtu na rok 2013 v porovnání s minulým 
rokem a stanoveným plánem je uvedena v tabulce viz příloha, která je součástí této výroční 
zprávy.

Čerpáno z podkladů Opavské kulturní organizace,příspěvková organizace  za rok 2013:

· Rozvaha k 31. 12. 2013
· Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2013
· Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013
· Hlavní kniha k 31. 12. 2013
· Plnění rozpočtového plánu k 31. 12. 2013
· Přehled kulturních akcí – sumář k 31. 12. 2013
· Přehled nájmů  – sumář k 31. 12. 2013
· Inventarizace majetku k 31. 12. 2013

Tyto sestavy jsou přílohou účetní závěrky za rok 2013 a jsou součástí pro přezkoumání hospodaření Opavské 
kulturní organizace za rok 2013.

V Opavě, dne 28. 03. 2013

Zpracovala: Radková Martina

Schválila: Ing. Jana Hynarová
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Expozice Cesta města

Za provoz zodpovídá: 
Mgr. Kateřina Vojkůvková, vedoucí

Lektorka expozice pro vzdělávací programy: 
Mgr. Simona Juchelková

Historik a lektor městské expozice 
(leden–říjen 2013): Mgr. Hana Miketová

Externí lektoři: 
Mgr. Petra Kaniová, Mgr. Zdeněk Kravar

Základní informace o expozici:
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 v Bruntále (MB)
- Římskokatolická farnost Panny Marie Opava
- Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava
- Slezské zemské muzeum (SZM)
- Státní okresní archiv Opava (SOA) 
- Zemský archiv v Opavě (ZAO)
- sběratel doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

-   V roce 2013 veškeré akce z produkce expozice 
Cesta města navštívilo celkem 8 938  osob. 
-   Samotný prostor expozice (1. patro Obecního 
domu) navštívilo téměř 6 000 osob.
-   V expozici v roce 2013 byla realizována 1 krát-
kodobá výstava (zapůjčená, putovní) a 3 výstavní 
projekty z vlastní produkce. 
-   K výstavě i výstavním projektům byly připrave-

ny a nabízeny speciální vzdělávací programy pro 
školy, tzv. muzejní animace, vznikaly rovněž 
doplňující doprovodné aktivity (přednášky, 
workshopy, exkurze do dílen mistrů, večery 
na téma apod.). 
-   V roce 2013 expozice pokračovala v publikační 
činnosti – ke dvěma výstavním projektům byly 
vydány publikace doprovázející a rozšiřující vý-
stavy. Celkem bylo v roce 2013 prodáno 119 kusů 
publikací a omalovánek z produkce expozice 
a k tematice dějin Opavy. 
-   V expozici se uskutečnilo celkem 109 muzejních 
animací, které navštívilo 1 879 žáků a studentů. 
- Mimo prostory expozice (většinou v klubu Art) 
byly realizovány přednášky k vybraným tématům 
z dějin města a doprovodné přednášky k výstav-
ním projektům. Celkem bylo v roce 2013 uskuteč-
něno 22 přednášek a doprovodných akcí, které 
navštívilo 795 osob.
- V roce 2013 jsme opět zpřístupnili historické 
objekty Opavy široké veřejnosti a školám, a to 
v rámci několika speciálních akcí i v rámci stálé 
nabídky. Kromě kostela sv. Václava a dominikán-
ského kláštera (Dům umění v Opavě) také Švéd-
skou kapli, Obecní dům, ulice města (prostřed-
nictvím programu Architektura staré Opavy), 
nově jsme pak nabídli prohlídku kostela sv. Janů 
(Sady svobody) a městského hřbitova (Putování 
za osobnostmi Opavy), nově také program Zmi-
zelé město (z cyklu Architektura staré Opavy). 
Bylo realizováno přes (chybí přesná data) sedm-
desát komentovaných prohlídek, které navštívilo 
více než 1 000 osob. 

tabulka č. 1 / statistika expozice 2013

Obsah:
A/ Stálá expozice
B/ Doprovodná činnost 
B 1/ Krátkodobé výstavy 
B 2/ Výstavní projekty a publikační činnost
B 3/ Přednášky 
B 4/ Speciální akce 
B 5/ Lektorské programy
B 5/ Muzejní animace
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A/ Stálá expozice

- Také v roce 2013 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 20 kusů sbírkových předmětů. 
O něco méně sbírek, jiného druhu, bylo pro expo-
zici nově zapůjčeno. Část nových sbírek pochází 
ze Slezského zemského muzea, další část 
z Národního památkového ústavu, odboru 
archeologie. Všem zapůjčitelům děkujeme 
za spolupráci. 
- Provoz v expozici je zajištěn vždy dvěma prů-
vodci (v době mezi výstavami a při technických 
pauzách – čištění vitrín, inventarizace – je v ex-
pozici pouze 1 průvodce). Průvodci obsluhují ná-
vštěvníka: poskytují základní informace k expozi-
ci, zpřístupňují film a další audio a video nahrávky 
k expozici i výstavám, nabízejí katalogy, publika-
ce a další materiály k výstavám a expozici, zajišťují 
prodej vstupenek, podávají doplňující informace, 
dbají na bezpečnost expozice, vedou statistiku 
návštěvnosti a dbají na chod speciálních přístrojů 
v expozici (doplňují zvlhčovače vzduchu, evidují 
teplotu a vlhkost vzduchu a další), současně ob-
sluhují interaktivní tabuli a zpřístupňují zde akti-
vity připravené lektorkou expozice. 
- V roce 2013 se podařilo vybudovat sklad v pro-
storu Klenotnice expozice – depozitář – menší 
prostor je oddělen přepážkou a je uzamykatelný. 
Má vhodné a poměrně stabilní klima. Zde jsou 
ukládány exponáty čekající na vystavení či na ná-
vrat k majiteli. Díky nově upravenému prostoru 
Klenotnice došlo k rozšíření výstavní plochy 
a oddělní plochy pro ukládání sbírek. Expozice 
byla doplněna o dva kryty z plexiskla, které slouží 
jako částečná vitrína. 
- Realizována byla také odborná konzultace 
k posouzení vnitřního klimatu a možnosti úpra-

vy na požadované hodnoty s Ing. Kukulišem 
(Rožnov pod Radhoštěm, firma SVP Compo-
nents, s.r.o.). Vypracovaná analýza zcela potvr-
dila naše dojmy a potvrdila výsledky sledování 
změn během roku (kolísání teploty a vlhkosti). 
Analýza byla provedena za cenu 1 500 Kč a do-
poručuje další řešení. Nikoli však konkrétní. 
Hovoří obecně o možnosti instalace chladících 
zařízení, chladících přístrojů, a nákupu zvlhčo-
vačů a odvlhčovačů. V současné době expo-
zice porušuje výpůjční podmínky stanovené 
SZM, dochází totiž k nežádoucímu kolísání ze-
jména vlhkosti vzduchu. Udržování co možná 
nejvhodnějších podmínek vyžaduje množství 
energie a času. Z toho důvodu je nutné řešit 
problém komplexně, nikoli pouze nákupem 
dalších přístrojů, které opět vyžadují fyzickou 
obsluhu. 
- Expozice realizovala formou „Objednávek“ přes 
90 prací/zadání zakázek menšího (do 20 000 Kč), 
středního (50 000 – 70 000 Kč) a jednu zakázku 
většího rozsahu (200 000 Kč, venkovní výstavní 
panely). Zakázky se týkaly především poskyto-
vání služeb – grafické práce, jazykové korektury, 
nákup vybavení expozice, tisk publikací). Tyto 
služby byly poskytnuty dodavateli na základě 
„Objednávky“. Např. za grafické práce byly v mi-
nulém roce vynaloženy prostředky ve výši zhruba 
130 000 Kč. 
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- Celkem bylo uzavřeno přes devadesát „Smluv 
o dílo“, a to především s autory výstav, s před-
nášejícími, s poskytovateli překladů do NJ a AJ, 
za zprostředkování lektorských služeb. 
- V roce 2013 byly uzavírány smlouvy DPP a DPČ 
s průvodci expozice a opětovně s hlavní lektor-
kou Mgr. Petrou Kaniovou na poskytování lek-
torských služeb pro programy, tj. komentované 
prohlídky kostela sv. Václava a dominikánského 
kláštera, Architektura staré Opavy, Zmizelé Opa-
vy a k výstavě Opavské hradby. Mimo to byly 
uzavřeny dvě smlouvy DPP s konzervátory, kteří 
působili pracovně ve Slezském zemském muzeu 
a konzervovali sbírky k dějinám Opavy, konkrét-
ně pro Opavské hradby. 
- V rámci činnosti expozice byla rozšířena kniž-
ní nabídka na recepci Obecního domu. Komisní 
smlouvy byly uzavřeny se Slezskou univerzitou 
a Národním památkovým ústavem. Na základě 
předávacího protokolu jsou knihy „vyměňová-
ny“ také s Městským informačním centrem, nově 
také s fyzickými osobami – T. Skalíkem (Opavské 
sochy I. a II.). 
- V roce 2013 se expozice zapojila do Slezské 
muzejní noci, Dnů evropského dědictví, Dne dětí 
a do nově vytvořené akce Otevírání turistické se-
zóny v Opavském Slezsku 2013. 
- Ke spolupráci se podařilo přimět řadu zájemců 
z řad odborníků, s nimiž jsou již nyní domlouvá-
ny a řešeny projekty na další roky, především na 
rok 2015. Nabídka spolupráce je větší než časové 
(personální) a finanční možnosti OKO. 

B/ Doprovodná činnost 

- V roce 2013 jsme rozšířili nabídku doprovod-
ných programů a původní programy jsme se 
snažili zkvalitnit (více v následujících kapitolách). 
Významnou složkou doprovodných aktivit expo-
zice jsou muzejní animace (vzdělávací programy 
pro školy). Jedná se o službu doplňující výuku 
ve školských zařízeních, která často nemají do-

statečný prostor věnovat se regionálním ději-
nám. Reagovali jsme na aktuální potřeby škol 
a na počátku roku 2013 jsme instalovali inter-
aktivní tabule do dvou našich prostor (expozice 
a Dům umění). Tabule se staly standardní pomůc-
kou, kterou mohou využít sami učitelé v případě, 
že si připraví vlastní program. V případě zájmu pak 
nabízíme animační programy z produkce OKO, kde 
se s aktivitami na interaktivní tabuli plně počítá 
a lektorka je má ke každé animaci připraveny. 
Toto hodnotíme jako velký kvalitativní posun. 
Tabule je využívána velkou měrou také běžnými 
návštěvníky, zejména o víkendech. Obsluha 
expozice je proškolena a dokáže běžného 
návštěvníka plně obsloužit a připravené progra-
my mu pomoci realizovat a vyhodnocovat. 
- Zásadním „produktem“ stálé expozice jsou 
krátkodobé výstavy a výstavní projekty. Spolu 
s nimi pak také publikační činnost. Výstavy vznikají 
a zanikají, ale publikace zůstávají. Z toho důvo-
du se snažíme příjemným způsobem představit 
veřejnosti nejdůležitější momenty z dějin Opavy. 
Témat je nespočet (koncepce výstav v duchu, 
fenomén, místo, osobnost). Z personálních a fi-
nančních důvodů je možné realizovat ročně je-
den až dva projekty z vlastní produkce. Třetí pro-
jekt je putovní, zapůjčenou výstavou. V roce 2013 
jsme do konce ledna prezentovali téma „Opav-
ský zámek“. Výstava se setkala s mimořádným 
ohlasem. Následně jsme nabídli putovní projekt 
vysoké kvality z produkce Muzea města 
Ústí nad Labem (a dalších) s názvem „Zapome-
nutí hrdinové. I oni byli proti fašismu“. Téma se 
k Opavě obrací. Bylo tedy nutné jej připomenout. 
Kvalitní výstava, zajímavé zpracování. Téma vzbu-
dilo velké emoce. Součástí byly dvě přednášky, 
z nichž první rozpoutala vášnivou debatu v zce-
la naplněném Klubu Art. Je vidět, že i takováto 
„nepopulární“ témata je potřeba otevírat 
a jitřit dosud nezahojené staré rány. Následoval 
kurátorský projekt OKO ve spolupráci se SZM 
(Mgr. Jiřím Šílem, Ph.D.) s názvem „Vincenc 
Prasek, seznamte se!“. Projekt byl realizován 
k připomenutí 130. výročí založení prvního čes-
kého gymnázia ve Slezsku, v Opavě, a k 170. výro-
čí narození jeho zakladatele V. Praska. Počátkem 
října jsme otevřeli umělecko-historickou výsta-
vou s názvem „Krása detailu“ v Galerii Obecního 
domu. Cílem výstavy bylo připomenout si hod-
noty, které jsou předměty ochrany památkové 
péče. Projekt byl zamýšlen k 20. výročí založe-
ní městské památkové zóny Opava a součástí 
byla také publikace, která se začala připravovat, 
ale její vydání bylo posunuto na jaro 2014. Projekt 
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doprovázel bohatý program pod názvem „Puto-
vání za řemeslem“, jehož cílem bylo oslavit mis-
try výjimečných a starých řemesel. Podzim byl 
věnován největšímu a nejnáročnějšímu projektu, 
„Opavským hradbám“. Výstava a plánovaná roz-
sáhlá publikace byla realizována ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem. Výstava 
byla zahájena vernisáží koncem listopadu 2014, 
k vydání publikace došlo až v únoru 2014.  
- Důležitou součástí nabídky expozice jsou před-
nášky doplňující mozaiku dějin města. Jsou po-
řádány jak k projektům (jako doprovodné), tak 
mimo ně. Kladou si za cíl popularizovat zajímavá 
témata z dějin Opavy nebo historie obecně, jsou 
užitečné a podnětné. V roce 2013 jsme realizovali 
22 přednášek (blíže v sekci přednášky). 
- Dalším typem doprovodné činnosti jsou komen-
tované prohlídky (KP). Během roku 2013 se jejich 
nabídka opět rozšířila. K původně nabízeným 
prohlídkám (KP kostela sv. Václava a dominikán-
ského kláštera, KP Cesta města, KP Švédské kaple 
a Architektura staré Opavy) jsme nově nabídli „KP 
Zmizelé město / Opava“ z cyklu Architektura…, 
dále „KP kostela sv. Janů“ a nově také prohlídky 
hlavní části městského hřbitova pod názvem 
„Putování za osobnostmi Opavy“. Speciální ko-
mentované prohlídky byly rovněž nabízeny 
také k výstavním projektům „Vincenc Prasek…“ 
a „Opavské hradby“.

B 1/ Krátkodobé výstavy 
– putovní výstavy

V roce 2013 byla realizována jedna putovní výsta-
va. Tvůrcem výstavy bylo Muzeum města Ústí nad 
Labem, Collegium Bohemicum a Akademie věd 
ČR. Výstava byla doplněna také ze strany OKO. 

1/ Zapomenutí hrdinové. I oni byli proti fašismu 
(výstava od 13. 2. do 28. 4.) 
výstava o německých antifašistech v českých ze-
mích

Anotace:
Putovní výstava „Zapomenutí hrdinové“ se zabý-
vala tématem německých odpůrců nacismu 
v českých zemích. Vznikla jako součást rozsáhlé-
ho dokumentárního projektu Muzea města Ústí 
nad Labem ve spolupráci s Ústavem pro soudo-
bé dějiny AV ČR a Národním archivem. Výstava 
putuje od listopadu 2007 po městech v Česku, 
Německu a Rakousku a byla představena v únoru 
2013 také Opavě. Mezi německy hovořícími ob-
čany bývalého Československa byli též odpůrci 

nacismu. Vystupovali jako protivníci henleinovců, 
v době ohrožení Československé republiky v roce 
1938 prokazovali ochotu ji bránit, během nacis-
tické okupace se doma či v emigraci zapojili do 
odbojové činnosti, někteří z nich byli nacistickým 
režimem vězněni nebo popraveni. Z největší čás-
ti se jednalo o sociální demokraty, komunisty 
a katolické duchovní. Tito lidé se po válce zpra-
vidla nedočkali zaslouženého uznání, ale byli na-
opak jakožto příslušníci „provinilého“ německé-
ho národa vystaveni nenávisti české společnosti 
a znovu perzekvováni.

Doprovodné aktivity:
- k výstavě bylo možno zakoupit populárně-vě-
decký katalog a další publikace také v NJ, 
- připraveny byly speciální vzdělávací programy 
pro školy (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ),
- součástí nabídky byly dvě přednášky:
1. „Odsun Němců. Osudný omyl nebo nevyhnu-
telnost dějin?“ (6. března, Klub ART, 18:00, před-
nášející: Mag. phil. Adrian Portmann, Ph.D.)
2. „Vývoj německé sociální demokracie v českých 
zemích“ (20. března, Sál purkmistrů, přednášející: 
Thomas Oellermann)

Viděno čísly:
Celková návštěvnost: 1 586 osob.
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B 2/ Výstavní projekty

1/ Opavský zámek 
(od listopadu 2012 do 3. února 2013)

Viz zpráva za rok 2012
K výstavě byly v lednu realizovány dvě večerní 
přednášky v Klubu ART, které navštívilo přes 160 
osob. 
Návštěvnost výstavy v roce 2013 činila: 783 osob.

2/ Vincenc Prasek, seznamte se! 
(od 16. 5. do 22. 9.)

výstava k 130. výročí založení prvního českého 
gymnázia ve Slezsku, v Opavě, a k 170. výročí na-
rození jeho zakladatele V. Praska

Hlavním partnerem výstavy bylo Slezské zemské 
muzeum. Dalšími partnery byli Mendelovo gym-
názium, Muzeum Komenského v Přerově, Národ-
ní muzeum, Státní okresní archiv Opava, Zemský 
archiv v Opavě, Vlastivědné muzeum v Olomouci. 

anotace:
Zřejmě každý Opavan ví, kde se nachází ulice 
Praskova. Méně z nás už ale asi bude vědět, kdo 
byl Vincenc Prasek. Výstava si klade za cíl sezná-
mit návštěvníky s rozporuplnou osobností opav-
ských dějin, se zakladatelem a ředitelem první-
ho českého gymnázia ve Slezsku. Prasek oplýval 
znamenitými organizačními schopnostmi. Na 
poli opavského muzejnictví se prosadil jako za-
kladatel Muzea Matice opavské, jehož cílem bylo 
shromažďovat „české“ sbírky. Překážek, které 
musel v „německé“ Opavě denně překonávat, 
bylo nespočet. Na výstavě se dozvíte nejen to, 
kde stávalo zmiňované gymnázium, ale také jak 
vypadalo, co se v něm vyučovalo, budete moci 
usednout do historických školních lavic. Vincenc 
Prasek: možná slezský Jára Cimrman. S určitostí 
však spiritus agens (hybatel dění). Opavský pe-
dagog, ředitel, zakladatel, historik, přítel, kolega, 
novinář, učenec a vizionář. Takový byl Vincenc 
Prasek. Seznamte se!
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Doprovodné aktivity:
- K výstavě byly realizovány vzdělávací programy 
pro školy, zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Přes-
tože výstava probíhala krátce před koncem škol-
ního roku a pak těsně na jeho začátku, byl ohlas 
škol velký. 
- Nabídnuty byly komentované prohlídky pro ve-
řejnost, bohužel se ale nesetkaly s velkým ohla-
sem, proto nebyly dále nabízeny.
- K výstavě byla vydána rozsáhlá publikace (kata-
log), která prezentovala doposud nepublikované 
prameny a představila V. Praska ve zcela novém 
světle. 

Viděno čísly:
Celková návštěvnost: 2 282 osob (včetně anima-
cí a včetně Slezské muzejní noci, Dne dětí a Dnů 
evropského dědictví, neboť samostatná statistika 
k monitorování výstavy se nevede).

3/ Krása detailu 
(říjen 2013, Galerie Obecního domu)
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem 

anotace:
K příležitosti 20. výročí od vyhlášení městské pa-
mátkové zóny v Opavě (1992) jsme pro vás při-
pravili nejen publikaci, ale také výstavu. Zámě-
rem je přiblížit hodnoty, jejichž záchrana je cílem 
památkové péče. Krása detailu je všude kolem 
nás. Nezbývá však mnoho času na její pozoro-
vání. S naší výstavou však tuto možnost máte. 
S „krásou detailu“ se po celý říjen můžete setká-
vat v ulicích města i v Obecním domě (Galerie, 
2. patro). Autorem fotografií je fotograf Jan 
Langer (mimo jiné autor výstavy „Století Češi“). 
Výstava upozorňuje na umělecké řemeslo užité 
zejména v architektuře bytových domů, ale také 
na špičkové architektuře známých mistrů z přelomu 
19. a 20. století. Součástí je proto široký dopro-
vodný program, který nabízí návštěvy do dílen 
„mistrů“, kteří tato řemesla i dnes ovládají. Vytvo-

řili jsme nabídku jak pro školy (přes všední dny), 
tak pro rodiny s dětmi a jednotlivce (o víken-
dech). Fotografie vznikaly spontánně, na základě 
procházek Opavou, v průběhu několika měsíců. 
Nejedná se o výběr toho nejlepšího, co město na-
bízí, ale toho, na co jsme měli štěstí cestou narazit. 
Proto zde vzniká prostor pro vás. Jste-li zdatnými 
pozorovateli a zajímáte-li se o umění, řemeslo 
a historii nebo jen tak rádi brouzdáte Opavou 
a fotíte, jste ti, které hledáme. Připojte se k nám 
a pomozte výstavu rozšířit. Opava je plná krás-
ných detailů – litinových prvků, štuků, kovář-
ských a pasířských prací, nezvyklých pohledů na 
město a jeho architekturu. Zajímá nás váš pohled, 
zašlete nám své úlovky. Vaše fotografie vystavíme 
v rámci samostatné výstavy v prostorách Opav-
ské kulturní organizace. Zasílat mohou profesio-
nálové i amatéři, a to bez ohledu na věk.

Doprovodný program: 
- soutěž pro školy,
- „Putování za řemeslem“:
A/ pro školy – návštěva dílny sochaře
Ateliér  MgA. Tomáše Skalíka – prohlídka dílny 
s komentářem, ukázka restaurování historických 
soch, práce s kamenem „jak se rodí socha“, vstup 
zdarma. Termíny: pondělí 7. 10., čtvrtek 10. 10., 
pondělí 14. 10., čtvrtek 17. 10., pondělí 21. 10., 
čtvrtek 24. 10., vstup zdarma.
B/ pro veřejnost – návštěvy dílen, přednáškový 
večer na téma, workshopy
3. 10. v 18:00 / vernisáž výstavy Krása detailu 
(na 80 fotografií detailů z opavských domů, 
v hlavní roli mistři řemesla). Opavské ulice 
jsou plné krásných detailů – štuků, kování, soch. 
Architektura Opavy je předmětem obdivu řady 
návštěvníků, ale také odborníků. Pojďte s námi 
krásu opavské architektury a umu mistrů řemesla 
obdivovat také vy. Nechte se pohltit krásou de-
tailů…
5. 10. v 15:00 / sobotní workshop v kovárně 
– Kovárna Milostovice (Ondřej Géla) – zápisné 
350 Kč / od 15 let / počet míst omezen / nutná 
rezervace.
9. 10. v 18:00 / večer na téma: „Restaurování 
památek“
MgA. Tomáš Skalík a Pavla Žiáková / Restauro-
vání renesančního ostění sakristie konkatedrály 
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě + BcA. Hana 
Baronová a doc. Pavel Šopák o Grauerově hrobce 
z Městského hřbitova v Opavě – vstup zdarma, 
klub Art, Obecní dům.
12. 10. v 15:00 / sobotní návštěva dílny sochaře 
Tomáše Skalíka – ateliér v Radkově u Opavy  
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pro max. 30 osob, akce vhodná pro rodiny s dětmi 
– vstup zdarma, děti v doprovodu dospělých 
/ doporučujeme rezervaci
19. 10. v 9:30 a v 14:00 / sobotní workshopy „skrz 
vitráž“ – vyrob si svou vitráž s Hanou Baronovou 

od 9:30 do 11:30 / od 14:00 do 16:00 / počet míst 
omezen, doporučujeme rezervaci, vstup 80 Kč 
(pro výrobce vitráže), pro děti od 6 let v doprovo-
du rodičů (vstup zdarma).
26. 10. v 16:00 / sobotní návštěva dílny pasíře 
Pavla Strakoše s workshopem – ateliér v Hradci 
nad Moravicí / pouze pro dospělé návštěvníky 
(od 18 let) / počet míst omezen / nutná rezervace

Viděno čísly:
Návštěvnost výstavy: 897 osob
Návštěvnost akcí: 287 osob
Prodej obrazů: za 26 290 Kč

4/ Opavské hradby 
(prosinec 2013 – duben 2014)

Jednalo se o největší výstavní projekt expozice 
Cesta města a Národního památkového ústavu 
v roce 2013. Odborným garantem projektu 
„Opavské hradby“ byl Národní památkový ústav 
v Ostravě a hlavním partnerem projektu Slezské 
zemské muzeum. Dalšími partnery byl Zemský 
archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava 
a Muzeum Novojičínska. 

anotace:
Výstava prezentuje vývoj opavského opevnění od 
jeho stavebních počátků až po demolici v průbě-
hu 19. století a jeho nahrazení pásem městských 
parků. Opava s největší pravděpodobností patřila
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mezi jedny z prvních hrazených měst v českých 
zemích. Městské opevnění výrazně ovlivňova-
lo postavení města a jeho obyvatel. Pravomoc 
povolit výstavbu hradeb se nacházela výhradně 
v rukou panovníka. Hradby pro danou lokalitu 
představovaly základní předpoklad hospodář-
ského a existenčního přežití. Činily z ní uzavřené 
sídliště vybavené zvláštními právy, umožňovaly 
účinně kontrolovat příchozí i odchozí. Symbolic-
ký význam vymezení městského areálu hradbami 
dokresluje i skutečnost, že nepovolené překoná-
vání hradeb, popř. bran mohlo být trestáno i smr-
tí. Vývoj opavského opevnění odráží jednotlivá 
vývojová stádia města v průběhu středověku 
a novověku, včetně etap momentální prosperity 
a stagnace. Dozvíte se, jakou funkci opavské 
opevnění plnilo, jak se jeho podoba promě-
ňovala v čase, o jeho limitech a možnostech 
a také o obráncích města. Nepomineme ani kapi-
tolu věnovanou životu u hradeb a seznámíme vás 
s tím „jak to všechno vlastně víme,“ z čeho arche-
ologové a historici vycházejí, jaké prameny jsou 
k problematice městského opevnění k dispozici. 
Výstava představí řadu jedinečných exponátů. 
Cenný soubor militárií, které jsme pro vás vybrali 
a zapůjčili ze sbírek Slezského zemského muzea, 
budete mít možnost obdivovat v této ucelené 
podobě vůbec poprvé. Jedná se o jedinečné 
exponáty. Sbírky muzea doplní rovněž zápůjčky 
z Národního památkového ústavu v Opavě, 

Muzea Novojičínska a Zemského a Státního 
okresního archivu v Opavě. Na výstavě se po-
dílela řada odborníků nejen z Opavy, ale také 
z Prahy či Brna. Možnost setkat se s nimi budete 
mít v rámci široké nabídky doprovodných progra-
mů. 

Doprovodný program:
- vzdělávací programy pro školy / „Prach a kule“ 
- vzdělávací program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, 
„S hradbami za zády“ – vzdělávací program pro 2. 
stupeň ZŠ a SŠ,
- komentované prohlídky výstavy s autory 
/ Petrou Kaniovou, Františkem Kolářem, Petrem 
Žákovským (prosinec 2013 – březen 2014),
- série doprovodných přednášek a křest publika-
ce (leden až duben 2014),
- víkendové akce pro děti „historie na dotek“, 
- víkendové procházky po hradbách s Mgr. Petrou 
Kaniovou (duben 2014).

Viděno čísly:
Celková návštěvnost v roce 2013: 850 osob.

B 3/ Přednášková činnost

Městská expozice uspořádala od ledna do prosin-
ce 2013 celkem 22 přednášek doplňujících mo-
zaiku dějin Opavy a doprovázejících výstavy a vý-
stavní projekty. Přednášky byly a jsou realizovány 
z velké části v klubu Art, výjimečně pak v Sále 
purkmistrů. Ve spolupráci s Historickým klubem 
Slezské univerzity byly v prostoru expozice 
Cesta města nabízeny studentské přednášky 
(v čase vždy od 18:00, po zavírací době expozice).

 

Přednášky 2013:

Opavská stopa Vídeňského architekta. Nerea-
lizovaný lichtenštejnský letohrádek Johanna 
Lucase von Hildebrandta v Opavském knížectví 
(23. ledna, klub Art, 18:00)
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- přednášející: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. 
(Masarykova univerzita v Brně)

Procházka „nezajímavým městem“ / s prvním 
průvodcem po Opavě z roku 1855 
(31.  ledna, klub Art, 18:00)
- přednášející: Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (SLU)

Středověká Opava v obrazech 
(6. února, expozice Cesta města)
- přednášející: Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (SLU)

Od jurty k vile 
(13. února, v rámci „Jurty“, před Obecním domem)
- přednášející: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SLU)

Jak nezemřít hlady ve starší době kamenné 
(14. února, v rámci „Jurty“, před Obecním domem)
- přednášející: Mgr. Petr Neruda, Ph.D. (Ústav 
Anthropos, MZM v Brně)

Odsun Němců. Osudný omyl nebo nevyhnutel-
nost dějin? 
(6. března, klub Art, 18:00)
- přednášející: Mag. phil. Adrian Portmann, Ph.D.

Vývoj německé sociální demokracie v českých 
zemích 
(20. března, Sál purkmistrů)
- přednášející: Thomas Oellermann

Prezentace a křest knihy „Dějiny Ratibořska“ 
(29. dubna, klub Art, 18:00)
- přednášející: Norbert Mika a Hana Miketová

Za národ nebo za stát? Několik kariér sudeto-
německých sportovců 
(20. května, 18:00, Schösslerův salónek)
- přednášející: Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Jsme opravdu národem ateistů? Tradice víry 
a sekulární současnost české společnosti 
(22. května, klub Art)
- přednášející: doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., 
moderátor Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Večer na téma: Restaurování památek 
(9. října, klub Art, 18:00)
- přednášející: MgA. Tomáš Skalík a Pavla Žiaková, 
BcA. Hana Baronová a doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
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Sobotní návštěva ateliéru MgA. Tomáše Skalíka 
(12. října, Radkov)

Sobotní workshopy „skrz vitráž“. 
Vyrob si svou vitráž s BcA. Hanou Baronovou 
(19. října, 9:30 a 14:00, Obecní dům, Sál purkmi-
strů)

Sobotní návštěva dílny pasíře Pavla Strakoše 
s workshopem 
(26. října, 13:00 a 16:00, Hradec n. Moravicí)

Morava na úsvitu mladého paleolitu 
(3. října, 16:00, Klub ART)
- přednášející: Ing. Petr Škrdla, Ph.D. (AV ČR, 
archeologický ústav Brno)

Očima mladých historiků
studentské přednášky

Na východ a dál 
(13. března, expozice) 
- přednášející: Mgr. Lubomír Hlavienka

Z deníku hraběte Viléma Lichnovského / nezná-
má kapitola ze života Kateřiny Vilemíny Zaháňské 
(3. dubna, expozice)
- přednášející: Bc. Lucie Lukačková

Prostředky symbolické komunikace 
ve slavnostních vjezdech přemyslovské doby 
(3. dubna, expozice)
- přednášející: Bc. Jiří Málek

Cesty vinařské architektury na Jižní Moravě 
– Petrovské plže 
(16. dubna, Schösslerův salónek)
- přednášející: Bc. Miroslav Zelinka

Nenaplněné ambice rakouských železnic. 
Italské tažení c. k. armády roku 1859 
(21. května, expozice)
- přednášející: Mgr. Vojtěch Szajkó

Med a hořčice. Pozdně středověká diplomacie 
a gastronomie 
(4. června, Schösslerův salónek)
- přednášející: Mgr. Hana Miketová

Hospoda na mýtince 
(3. prosince, expozice)
- přednášející: Petr Chlebec

Hudební akce k 68. výročí osvobození města 
Opavy

Hudební vystoupení skupiny Ondráš 
– koncert (22. dubna, Sál Purkmistrů)

B 4/ Speciální akce

V roce 2013 se expozice zapojila do tří tradičních 
akcí, které jsou realizovány každoročně. Realizo-
val se II. ročník letní nabídky pro milovníky histo-
rie „Léto s městskou expozicí“, která si klade za cíl 
nabízet dějiny Opavy a zpřístupnit některé vybra-
né historické objekty také v době prázdnin, kdy 
je obecně nabídka a kulturní vyžití v Opavě vel-
mi malé. Poprvé se realizovala nová akce statu-
tárního města Opavy „Otevírání turistické sezóny 
v Opavském Slezsku“. Rovněž jsme se zapoji-
li a nabídli speciální program se zvýhodněným 
vstupným. 
1/ Slezská muzejní noc (24. května)
2/ Den dětí (25. a 26. května)
3/ Léto s městskou expozicí II. (červenec, srpen)
4/ Dny evropského dědictví (14. září)
5/ Otevírání turistické sezóny v Opavském 
Slezsku (7. dubna)

1/ Slezská muzejní noc (24. května)

V roce 2013 navštívilo expozici v rámci akce 
od 18:00 do 24:00 celkem 454 osob. Do Švédské 
kaple zpřístupněné v rámci SMN přišlo 233 osob. 
Ve srovnání s rokem 2012 se jednalo o pokles ná-
vštěvnosti způsobený s největší pravděpodob-
ností tím, že v roce 2012 do Opavy lákala nově 
otevřená HVB SZM s novými expozicemi.
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Program:

1/ expozice Cesta města 1. patro obecního domu

- prohlídka stálé expozice Cesta města (samostat-
ně). V každé části expozice na návštěvníka čekala 
zajímavá osobnost z dějin Opavy (kostýmovaná). 
Návštěvníci měli na základě předložených indicií 
hádat, o koho se jedná (Hádej, kdo jsem?)
- speciální nabídka byla směřována na zájemce 
o urbanismus a architekturu Opavy: ve třech ča-
sech byly nabídnuty tři komentované prohlídky 
k modelu města Opavy (k roku 1800) s komen-
tářem autorů Mgr. Františka Koláře a Mgr. Petry 
Kaniové 
- pro děti byly připraveny speciální aktivity s vy-
užitím interaktivní tabule v dětském koutku, děti 
si mohly, mimo jiné, poskládat puzzle s vyobraze-
ním opavského zámku 
- na realizaci se podílelo přibližně 11 osob

2/ Švédská kaple, Ratibořská ul., Opava-Kateřinky
- ve čtyřech časech jsme nabídli komentova-
nou prohlídku objektu, kterou navštívilo celkem 
233 osob
- název programu: Příběh gotických fresek
- lektorkami přibližující historii a výmalbu byly 
historička Hana Miketová a restaurátorka Roma-
na Balcarová
- akce se setkává tradičně s úspěchem a vel-
kou návštěvností (kapacita jedné prohlídky je 
40 osob)

2/ Den dětí (25. a 26. května)

Den dětí probíhal opět ve dvou dnech a na více 
místech. První den byl soustředěn do parků 
v centru města, druhý den i do kamenných 
budov Opavy. OKO se zapojilo v oba dny a připra-
vilo pro malé diváky speciální program s prezen-
tací nevšedních řemesel.  

35

- Den dětí v parcích okolo centra Opavy, 
25. května
Akce začala ve 13 hodin, bohužel počasí příliš 
nepřálo dětským aktivitám, i přesto se našlo 
několik desítek  zájemců, kteří si vyzkoušeli hry 
a úkoly připravené lektorkami Opavské kulturní 
organizace. Jelikož tématem „Dne dětí“ byly „Pro-
fese a řemesla“, děti si vyzkoušely hned několik 
profesí. Formou hry se seznámily s řemesly, jako 
jsou např. kuchař, tkadlec, keramik, stavitel, a na 
závěr je čekala sladká odměna. Studenti Slezské-
ho gymnázia Opava pomohli lektorkám Simoně 
Juchelkové a Lence Přibylové zajistit tyto aktivi-
ty. Soutěže pro děti obohatili i opravdoví řeme-
slníci. Pan Huťa s panem Novákem předváděli 
umělecké zpracování břidlice (Muzeum břidlice 
v Budišově nad Budišovkou). Práci s ovčí vlnou 
a kolovrátkem mohly děti pozorovat díky zručné 
paní Lindovské, kterou doplňovala Eva Muchová 
s tkalcovským rámem. Kvůli špatnému počasí se 
jmenovaní přesunuli z venkovních prostor 
do Obecního domu, kde program probíhal 
po zbytek dne. V místech vedle Obecního domu 
své řemeslo předvedli umělečtí kováři z Kovárny 
Milostovice. Návštěvníkům umožnili vyzkoušet 
si práci s kladivem, což se setkalo s velmi klad-
ným ohlasem u dětí i dospělých. V nabídce bylo 
také exotické a dávno zapomenuté řemeslo 
– hubkaření. Zpracování choroše demonstroval 
Mgr. Václav Michalička z Muzea Novojičínska 



(Přerov). Také jeho ukázky se setkaly s velkým 
ohlasem publika. 
 
- Den dětí v expozici Cesta města, 26. května
O programovou náplň se postarala lektorka ex-
pozice Simona Juchelková, s realizací jí pomohli 
kustodi expozice: Martina Vrbická, Jiří Málek, 
Kateřina Nováková, Alžběta Skálová a studen-
ti Slezského gymnázia Opava. Sjednocujícím 
prvkem dne dětí v prostorách expozice a Domu 
umění bylo složení několika zkoušek a přijetí 
do cechu umělců. Na stanovištích, kde se sklá-
daly zkoušky, čekali studenti oděni do historic-
kých kostýmů, a to vždy v souladu s řemeslem, 
které předváděli. Jednalo se o zkoušku výběru 
materiálu, zkoušku zručnosti, znalostní zkoušku 
a zkoušku tvořivosti. Po jejich absolvování paso-
val rytíř děti do cechu umělců, děti obdržely slad-
kosti, mohly se vyfotit s maketou rytíře (Mikuláše 
II. Opavského) a omalovat si omalovánku. V rám-
ci zkoušek si vytvářely vlastní vizitku, kterou si 
s radostí a hrdostí odnášely domů. V době nabí-
zeného programu k opavskému Dnu dětí navští-
vilo expozici více než 250 osob (dětí, rodičů 
a jiných návštěvníků). 

3/ Prázdninová nabídka

Léto s městskou expozicí a Příměstský tábor 
v srdci vašeho města (červenec, srpen)

„Léto s městskou expozicí Cesta města“ 
(II. ročník) rozšířilo nabídku turistických produktů 
ve městě během prázdninových měsíců. Návštěv-
níkům poskytlo možnost podívat se do různých 
objektů, jako jsou např. kostel sv. Janů, Obecní 
dům, Švédská kaple, kostel sv. Václava, domini-
kánský klášter nebo centrum Opavy (architektura 
města s komentářem k vybraným objektům), a to 
v netradičním čase. V rámci programu proběhlo 
přibližně 23 komentovaných prohlídek, které na-
vštívilo celkem 241 osob. Součástí prázdninové 
nabídky OKO byl také „Příměstský tábor“ (II. roč-
ník), kterého se zúčastnilo 27 dětí. 

- Léto s městkou expozicí Cesta města

Každé úterý během července a srpna se pro 
veřejnost otevřela kaple sv. Kříže (Švédská kaple) 
v Opavě-Kateřinkách, a to vždy v 18 hodin. Ná-
vštěvy kaple využilo 105 osob. Objekt je unikátní 
především díky nástěnným malbám (jejich frag-
mentům) obrazového cyklu 15 znamení konce 

světa. Pro dětské návštěvníky byl uvnitř kaple 
instalován dětský koutek s několika úkoly a hra-
mi. Zájem u veřejnosti už v roce 2012 vyvolaly ve-
černí komentované prohlídky bývalého domini-
kánského kláštera (dnes Dům umění) s přilehlým 
kostelem sv. Václava. Letos jsme uskutečnily 
tři takové prohlídky, které si nenechalo ujít 
43 osob. OKO pak celoročně nabízí tyto objekty
 k vidění, vždy s výkladem. Opavané mají mož-
nost navštívit prohlídky také mimo prázdniny. 
Stále je láká večerní atmosféra, což jsme si ověřili 
i při II. ročníku akce. Novinkou v nabídce byla ná-
vštěva kostela sv. Janů ve Smetanových sadech. 
Kostel byl zpřístupněný každý pátek vždy v 18:00, 
a to na základě předchozí rezervace (kooperace 
dalších osob, objekt není ve správě OKO). Celkem 
se uskutečnilo šest prohlídek, které si nenechalo 
ujít 50 osob. Součásti nabídky byl také osvědčený 
program „Architektura staré Opavy“, který jsme 
nabízeli každý čtvrtek během prázdnin (s výjim-
kou dvou avizovaných čtvrtků). Účast na progra-
mu byla podmíněna rezervací. Z důvodu finanč-
ní náročnosti programu (externí lektor) jsme 
realizovali dvě prohlídky, které si nenechalo ujít 
33 osob. Tradičně jsme zpřístupnili historii objek-
tu Obecního domu a expozice Cesta města. Bo-
hužel se ukázalo, že muzejní expozice ani Obecní 
dům během prázdnin nejsou lákadlem a nemo-
hou konkurovat sakrálním objektům. Expozice 
Cesta města láká návštěvníky celoročně. Prohlíd-
ky Obecního domu se ukázaly jako „vyčerpané“
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a opakovaně není projevován zájem ze strany ve-
řejnosti o tuto službu. Nebudeme ji tedy zařazo-
vat do programu. Byly realizovány tři prohlídky, 
které navštívilo pouze šest osob. Všechny nabí-
zené programy byly zpoplatněny, a to tradičně 
třemi druhy vstupného – rodinným, základním 
a sníženým. Za zpřístupňování kostela sv. Janů 
jsme 80 % výdělku ze vstupného zaslali na účet 
Římskokatolické farnosti sv. Ducha. 

Hodnocení:
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 2014 
a nabídku zpřístupněných památek ještě rozšířit 
(nabízí se možnost návštěvy kostela sv. Hedviky 
od architekta Leopolda Bauera). 
Ve srovnání s rokem předchozím jsme zazname-
nali jednoznačně nárůst návštěvníků. Z dotazní-
kového šetření však bylo zjištěno, že z velké části 
se jednalo o obyvatele Opavy, nikoli návštěvníky 
mimo Opavu. 

- Příměstský tábor (v srdci vašeho města), 
dva termíny (červenec, srpen)

V průběhu letních prázdnin roku 2013 proběhly 
dva turnusy „Příměstského tábora“. První turnus 
se konal 8.–12. července a zúčastnilo se ho cel-
kem 14 dětí, druhý turnus proběhl 26. –30. srpna 
se 13 dětmi. Programovou náplň a průběh tábora 
zajišťovaly lektorky OKO Mgr. Simona Juchelková 
a Mgr. Lenka Přibylová. Poplatek za tábor činil 
1 100 Kč, v ceně bylo zahrnuto pojištění, jízdné 
a vstupy na exkurze, veškeré pomůcky i spotřeb-
ní materiál, obědy, pitný režim a svačiny. Zázemí 
tábora bylo po všechny dny vytvořeno v klubu 
ART, který má výhodu zabudované audiovizu-
ální techniky, zvláštního vchodu do budovy 
a vlastních WC. Děti se zde scházely v době 
od 7:30 do 8:30 a odcházely v 16:00 individuálně, 
nebo v doprovodu rodičů. Každý den okolo 
dvanácté hodiny byl zajištěn oběd v jídelně
 „NA DOLŇÁKU“, možnost malé svačiny byla dě-
tem nabídnuta dvakrát denně. Programy obou 
týdnů byly, až na drobné úpravy vzhledem k niž-
šímu průměrnému věku dětí druhého turnusu, 
totožné. Jednalo se o výtvarně-historický tábor 
zaměřený na středověk. Cílem tábora bylo sezná-

mit děti se životem ve středověku formou her 
a tvůrčích činností. První den jsme děti rozdělili 
do dvou týmů, ve kterých postupně zdolávaly 
různé zkoušky a přeměny. Děti prošly proměnou 
od chuďasa přes kejklíře, řemeslníka, mnicha
 až k rytíři, putovaly za pokladem, ukrytém 
ve Švédské kapli. Mimo jiné si děti vyrobily tábo-
rový zápisník, záložku do knihy, hřebík s iniciálou, 
žonglovací míčky, navštívily Hradec nad Moravicí 
a kovářskou dílnu v Milostovicích. O pozitivních 
dojmech z tábora hovořily nejen krátké dotazní-
ky vyplněné dětmi, ale i dopisy rodičů.

4/ Dny evropského dědictví 
(14. září, od 9:00 do 18:00)

Program:
OKO se už tradičně zapojuje do této každoroč-
ně pořádané akce, která má obecně dobrou ná-
vštěvnost. Výhodou pro návštěvníky je zpřístup-
nění památek, většinou se vstupem zdarma. 
OKO nabídlo:
- Komentované prohlídky městského hřbitova 
„Putování za osobnostmi Opavy“ s lektorem Mgr. 
Zdeňkem Kravarem, Ph.D. (ZAO). Prohlídky byly 
nabídnuty ve třech časech a slazeny s nabídkou 
SMO – s prohlídkami židovské části hřbitova pod 
„taktovkou“ MgA. Tomáše Skalíka a sdružení 
AREKA. Prohlídky musely být zrušeny kvůli špat-
nému počasí, na základě telefonátu jsme však 
následující den nabídli náhradní termín, což 
se setkalo s úspěchem (45 osob).
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- Komentované prohlídky kostela sv. Václava 
a dominikánského kláštera – jedná se o tradičně 
vyhledávané prohlídky s Mgr. Petrou Kaniovou. 
Program byl nabídnut ve třech časech. Celkem jej 
navštívilo zhruba 60 osob. 
- Komentované prohlídky Švédské kaple s Mgr. 
Hanou Miketovou – nabídka navštívit kapli s vý-
kladem ve dvou časech. Objekt byl však otevřen 
celý den od 9:00 do 18:00 hodin. Prohlídek se 
zúčastnilo 66 osob a kapli během dne navštívilo, 
mimo prohlídky, přibližně dalších 65 osob. Pro 
děti byl připraven dětský koutek. 
- Prohlídka expozice Cesta města s výkladem – 
expozice byla otevřena po celý den od 9:00 do 
18:00, prohlídka se konala v čase 13:00–14:00. Ná-
vštěvy s komentářem expozice využilo 18 osob. 

Hodnocení:
K návštěvě „zval“ také dětský koutek v Domě 
umění s řadou aktivit připravených ze strany Mgr. 
Lenky Přibylové a dětský koutek v expozici Cesta 
města (Mgr. Simona Juchelková). 
Celkem se programu v rámci Dnů evropského 
dědictví 2013 zúčastnilo na 300 zájemců. Bohu-
žel značnou komplikací bylo nepříznivé počasí, 
které řadu potenciálních návštěvníků odradilo. 
V akci budeme i nadále pokračovat. V budoucnu 
však bude nutné lépe zvážit nabídku vzhledem 
k tomu, že OKO pořádá řadu programů celoroč-
ně a nově vznikají další akce (OTS) zaměřující se 
na propagaci Opavy jako turistického cíle. Akcí je 
tedy dost a opakují se. Návštěvníci využívají pře-
devším ty nabídky, které jsou se vstupem zdarma. 

5/ Otevírání turistické sezóny v Opavském Slezsku 
(7. dubna)

Premiéra nového programu, za jehož vznikem 
stálo Statutární město Opava. Cílem akce je pre-
zentovat a podpořit návštěvnost turistických 
atraktivit na Opavsku a v jeho širokém okolí. 
OKO se zapojilo s cílem prezentovat celoroční 
činnost, produkty, které nás charakterizují a vysti-
hují. Akce cílí na ostravského a mimo opavského 
návštěvníka. Měl by tedy poznat, co zajímavého 
se nachází v Opavě a měl by být seznámen s his-
torií Opavy. 

Program:
- komentovaná prohlídka expozice Cesta města, 
seznámení se s dějinami Opavy, program nabí-
zen ve dvou časech
- Dobrodružné světy Zdeňka Buriana, prohlídka 
s výkladem k aktuální výstavě v Domě umění, 
nabízená ve dvou časech
- prohlídka Obecního domu, nabízena ve dvou 
časech
- Architektura staré Opavy, procházka městem 
s komentářem k vybraným objektům s Petrou 
Kaniovou, nabízena ve dvou časech
Po celou dobu trvání programů měli dospělí 
účastníci možnost ponechat své děti ve „školič-
ce“. Jednalo se o speciální službu, vytvořenou 
pouze pro tuto akci. Školička byla umístěna 
do Schösslerova salónku a hlídání dětí bylo zajiš-
těno třemi lektorkami. Pro děti byla připravena 
řada vědomostních i zábavných aktivit, včetně 
promítání filmů. Současně jsme nabídli dětské 
koutky – v expozici a Domě umění. Školička ne-
byla plně využita, ale nápad se setkal s pozitivním 
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ohlasem, a proto věříme, že si návštěvníci musí 
zvyknout. Zároveň je potřeba zlepšit propaga-
ci. Program měl vlastní vstupenkový systém 
– možnost zvýhodněného vstupného v případě 
absolvování všech programů a odlišné vstupné 
na jednotlivé programy. Obdobně program bude 
vypadat také v roce 2014. 
Celková návštěvnost nabízených programů OKO 
v tento den činila přibližně 200 osob. 

B 5/ Komentované prohlídky 

Expozice Cesta města uskutečnila během roku 
2013 přes 100 komentovaných prohlídek  stá-
lé expozice Cesta města, Obecního domu, 
bývalého dominikánského kláštera s kostelem 
sv. Václava, Švédské kaple, kostela sv. Janů, krát-
kodobých výstav, včetně programů Architektura 

staré Opavy a Zmizelé město. Většina těchto pro-
hlídek byla vypsána předem (v programu OKO na 
daný měsíc) a byla směřována široké veřejnosti, 
s možností rezervace či bez ní. Menší část byla 
realizována na základě předchozí telefonické 
domluvy a stanovením individuálního termínu. 
Koordinace prohlídek je v kompetenci vedoucí 
expozice, která domlouvá termíny s jednotlivý-
mi lektory, kooperuje s recepcí OD a rezervačním 
systémem. Zájemci obdrží objednávkový list, kde 
jsou uvedeny podmínky platby, délka prohlídky, 
kontakte na lektora, čas, datum a místo konání 
a bližší informace. Prohlídky jsou realizovány také 
mimo otevírací dobu expozice či Domu umění. 
Snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc. Zájem 
o komentované prohlídky je jednoznačně vzrůs-
tající. Zájemci reagují velmi kladně na konkrét-
ní lektory. Klíčová lektorka expozice Mgr. Petra 
Kaniová si získala neobyčejnou přízeň publika, 
které na její výklad přichází i opakovaně. Ukazuje se, 
že v kultuře zcela neplatí, že „každý je nahraditel-
ný“. Klíčem k úspěchu je jednoznačně projevova-
né nadšení, předávaná energie a správně podané 
odborné informace. Stálou nabídku lektorských 
programů doplnily nové programy a řady lektorů 
se rozšířily. Díky tomu jsou lektoři od roku 2013 
také v některých případech zastupitelní. 

39



Stálá nabídka lektorských programů pro střední 
školy a širokou veřejnost v roce 2013:
Komentované prohlídky expozice Cesta města 
– lektorka Mgr. Hana Miketová, zastupovaná 
Petrem Waleczkem 
Komentované prohlídky kostela sv. Václava a bý-
valého dominikánského kláštera – lektorka Mgr. 
Petra Kaniová, zastupovaná Mgr. Hanou Miketo-
vou 
Komentované prohlídky Obecního domu – lek-
torka Mgr. Romana Senlug, zastupovaná Mgr. 
Simonou Juchelkovou či Mgr. Hanou Miketovou
Komentované prohlídky Švédské kaple – lek-
torka Mgr. Hana Miketová, zastupovaná Petrem 
Waleczkem
Architektura staré Opavy a Zmizelé město / Opa-
va – lektorka Mgr. Petra Kaniová, bez zastoupení
Komentovaná prohlídka hlavní části Městského 
hřbitova „Putování za osobnostmi Opavy“ – lek-
tor Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., bez zastoupení

B 6/ Nabídka školám 
(muzejní animace, návštěvy ateliéru, 
program v ulicích města)

Vzdělávací programy určené školám a školkám 
(dětem) zaujímají v doprovodné činnosti expo-
zice významné místo a jejich přípravě je věno-
vána větší pozornost. Městská expozice nabízí 
celoročně stálý program, stálou nabídku, pod 
názvem „Cesta dějinami města“ a mimo to pro-
gramy doprovázející aktuálně probíhající výsta-
vy. Programy jsou vytvářeny pro všechny věkové 
skupiny (děti MŠ, studenty ZŠ a SŠ, družiny, zá-
jmové kroužky). V rámci roku 2013 byla stálá na-
bídka doplněna o nový program (dětskou paralelu 
Architektury staré Opavy) s názvem „Poznej svoje 
město“. Program nabízí dvě prohlídkové trasy a je 
školami od počátku hojně navštěvován. Protože 
je program závislý na počasí, musí mít lektorka 
vždy připravený alternativní program. Mimo 
stálou nabídku byly v roce 2013 vytvořeny 

a realizovány další dva speciální programy 
ke krátkodobým výstavám pod vedením lektor-
ky Mgr. Simony Juchelkové a jeden program pro 
2. stupeň ZŠ a SŠ k výstavě „Vincenc Prasek, 
seznamte se!“ s lektorkou Mgr. Kateřinou 
Vojkůvkovou. K výstavě „Krása detailu“ byly 
školám nabídnuty návštěvy do dílny sochaře pod 
názvem „Putování za řemeslem – jak se rodí so-
cha…“, lektory v tomto případě byli majitelé dílny, 
restaurátor MgA. Tomáš Skalík a Kateřina Skalíko-
vá (ateliér Radkov). V roce 2014 dojde k rozšíře-
ní stálé nabídky o dětskou variantu KP kostela 
sv. Václava a dominikánského kláštera (lektorka 
S. Juchelková a L. Přibylová).

Cesta dějinami města / stálá nabídka (celoročně)

Po celý rok 2013 nabízíme univerzální vzdělávací 
program, jehož cílem je interaktivní formou 
seznámit návštěvníky s historií města Opavy, 
od pravěku do současnosti. Při jeho tvorbě se 
vycházelo z obsahu expozice, proto se měnil dle 
vystavených exponátů. Program je doporučován 
zejména mateřským školám, žákům ZŠ a SŠ a má 
několik variant, kdy se lektorka může zaměřit na 
to či ono časové období. Záleží pouze na výbě-
ru učitele a probírané látce. Délka programu je 
rovněž přizpůsobována (ideálně však 60 až 90 
minut). 
Náplň a pojetí konkrétních edukací se přizpůso-
bovala věku, stupni vzdělání, počtu žáků a dále 
požadavkům pedagoga, tyto „úpravy na míru“ 
pedagogové i jejich žáci následně hodnotili velmi 
kladně. Součástí programu je zhlédnutí animova-
ného filmu Obživlá Opava, který je doporučován 
žákům od 1. stupně ZŠ, a pracovní listy pro 1. stu-
peň ZŠ a výše. Používají se pomůcky nejrůzněj-
šího charakteru: repliky vystavených předmětů, 
dobová vyobrazení, fotografie, puzzle na kappa 
deskách, výtvarné potřeby. V závěru animace 
mladší žáci obdrží graficky zpracovaný diplom 
se svým jménem. V roce 2013 byl program nej-
více využíván skupinami 1. stupně ZŠ, zejména 
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3. třídou (nejvíce zapadá do učebních osnov). 
Program byl navržen tak, aby jej mohly absolvo-
vat školní skupiny i bez znalostí reálií Opavy. 
Díky tomu je opětovně vyhledáván i školami 
z okolních obcí Opavy, a nejen vyučujícími děje-
pisu. V roce 2013 se program osvědčil nejen jako 
doplněk k programům časových výstav, ale i jako 
„mokrá varianta“ programu „Poznej svoje město“. 
Bude tedy nadále s malými obměnami nabízen.

Celoročně nabízený program pro MŠ, ZŠ, SŠ. 
Napomáhá interaktivní formou poznat historii 
města Opavy od pravěku do současnosti (celkem 
6 verzí programu).

Poznej svoje město I., II. / stálá nabídka 
(mimo zimní měsíce)

Vzdělávací program vytvořený na jaře 2013. Jed-
ná se o aktivní procházku s cílem poznat historic-
ké zajímavosti města, klade důraz na architekturu 
Opavy. Je vhodný pro studenty základních škol, 
také je využíván středními školami. V roce 2013 
byl několikrát využit také zahraničními skupina-
mi dětí (s menšími úpravami). Díky jeho oblíbe-
nosti v jarních a letních měsících, byla na podzim 
navržena druhá trasa. V současné době máme v 
nabídce dvě trasy:
- Trasa I.: Beethovenova ulice, Matiční ulice, Rybí 
trh, Horní náměstí, Popská a Ostrožná ulice.
- Trasa II.: Masarykova ulice (minoritský klášter, 
kostel sv. Ducha, Sobkův palác, Blücherův palác), 
kostel sv. Vojtěcha a bývalý klášter jezuitů, kostel 
sv. Janů. Součástí okruhu jsou pozůstatky i nedo-
chované části hradebního komplexu, např. Za-
vřená brána, Ratibořská brána a opavský zámek.

Program v uplynulém roce navštívilo celkem 368 
dětí (14 tříd ZŠ, 2 třídy SŠ a 5 zahraničních sku-
pin). 
 

Opavský zámek 
(od listopadu 2012 do 3. února 2013)

Program k jedné z neúspěšnějších výstav byl vy-
tvořen ve dvou variantách (pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, 
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ):
„Zahrajme si na vévodu a vévodkyni z opavské-
ho zámku“ – určen mateřským školám a žákům 
1. stupně ZŠ. Pro program byla vyrobena sada 
středověkých kostýmů a dalších pomůcek. Pro-
pagace byla podpořena samostatným plakátem. 
Děti odcházely nadšené, neboť si odnášely kro-
mě nových poznatků i pěkná díla v podobě erbu, 
omalovánky zámku a fotografie v jimi vybraném 
středověkém kostýmu (knížete, kněžny, mnicha 
aj.), kterou jsme umístili na web. Mladší žáci si 
mohli dolepit do slepé mapy obrázek opavského 
zámku na místo, kde stával, najít ho na dobových 
vyobrazeních. Starší žáci se dozvěděli více o vý-
voji místa, objektu zámku i jeho majitelích.
Pro veřejnost byla k výstavě připravena pracovní 
složka s řadou úkolů. Vyhodnocení měla na sta-
rost proškolená obsluha expozice. Pracovní list 
obsahoval mimo jiné omalovánku a slepou mapu 
Opavy. Součástí nabídky pro veřejnost byl dětský 
koutek s aktivitami doplňujícími výstavu a ově-
řujícími znalosti nabyté při prohlídce (s využitím 
interaktivní tabule). 
Pro děti byla vyhlášena soutěž „Namaluj svoji 
představu opavského zámku“ a nejlepší práce 
jsme vystavili na začátku února 2013 ve foyer 
Obecního domu. Ocenili jsme žáky MŠ Vaníčkova 
a 7 jednotlivců.

Zapomenutí hrdinové. I oni byli proti fašismu 
(od 18. 6. do 26. 4.)

Vzdělávací program nabízený ke stejnojmen-
né krátkodobé výstavě v expozici Cesta města, 
vhodný pro 8. a 9. třídu ZŠ a zejména pak pro SŠ. 
Putovní výstava „Zapomenutí hrdinové“ se za-

41



bývala tématem německých odpůrců nacismu 
v českých zemích a zahrnovala léta 1938–1945, 
současně přibližovala také osudy Němců/antifa-
šistů po druhé světové válce, po odsunu. Cílem 
programu určenému školám bylo vyvrátit některé 
zakořeněné názory (stereotypy), např. že „Němec 
rovná se fašista“, ale také objasnit, co to byly tzv. 
Sudety a kdo byli jejich obyvatelé. 
Součásti programu bylo zhlédnutí videa a audio 
ukázky a vyplnění pracovních listů. Program na-
vštívilo 263 žáků (6 tříd ZŠ, 9 tříd SŠ).  

Vincenc Prasek, seznamte se! 
(od 20. 5. do 20. 9.)

Vzdělávací program ke stejnojmenné krátkodo-
bé výstavě probíhající v expozici Cesta města. 
Program byl připraven ve dvou variantách:
- pro 1. stupeň ZŠ (lektorka Simona Juchelková) 
- pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (lektorka Kateřina 
Vojkůvková). 
Program probíhal v době, kdy byla premiérově 
nabízena animace „Poznej svoje město“ (v pro-
storech Opavy). Oba programy byly nabízeny 
současně (v případě většího počtu žáků bylo 
možné třídy dělit) či jako mokrá varianta jmeno-
vané animace. To se ukázalo jako velmi vhodné. 
Školy obecně jeví zvýšený zájem o muzejní ani-
mace a návštěvy výstav právě ke konci školního 
roku. Výstava k osobnosti zakladatele českého 

gymnázia si kladla za cíl zaujmout především stu-
denty Mendelova gymnázia, které je nástupcem 
a pokračovatelem bývalého českého gymnázia.

Náplň programu, který je určen 2. stupni ZŠ a SŠ: 
Náplní programu bylo především seznámení se 
s osobností zakladatele prvního českého gym-
názia v Opavě a ve Slezsku, Vincence Praska, ale 
také přiblížení dějin školství (nejen v Opavě). 
Protože výstava byla doplněna řadou dobových 
pomůcek, bylo možné žákům ilustrovat, jak asi 
probíhala výuka na přelomu 19. a 20. století. Žáci 
si mohli vyzkoušet sezení v dobových školních 
lavicích a při této příležitosti ověřit znalosti s po-
mocí pracovních listů připravených v několika 
variantách. Start animace byl na místě, kde kdysi 
gymnázium stávalo. Zde došlo k rozluštění po-
mníku a následně za pomoci dobových fotografií 
k identifikaci místa tzv. Schösslerova náměstí (jak 
lokalita vypadala v minulosti). Žáci byli seznáme-
ni s „enklávou školních budov“ a došlo k vysvětle-
ní základních pojmů užívaných při animaci (rozdíl 
mezi reálkou, gymnáziem, orientace v čase a mís-
tě). V závěru byli žáci na místě gymnázia vyfoto-
grafováni (fotografie byly pedagogům zasílány). 
Po tomto úvodu se skupina s lektorkou přesunula 
do prostoru výstavy, expozice. Došlo k rekapitu-
laci získaných informací a prohlídce exponátů 
s komentářem. Následovalo rozdělení do skupin 
a plnění více či méně náročných úkolů (doplňo-
vání vět, slov, určení správného či nesprávného 
tvrzení, hádání exponátů, hádání dobových vy-
obrazení a uvádění do časových souvislostí). 
Pro studenty i veřejnost byl lektorkou S. Juchel-
kovou připraven pracovní list v podobě novin 
(Opavský týdeník dle V. Praska), ve kterém mohli 
doplňovat informace o Praskově osobním i pro-
fesním životě získané na výstavě. Pro širokou 
veřejnost byla možnost ověřit si své znalosti 
i u interaktivní tabule. Tento servis zajišťoval pro-
školený personál expozice, tvorbu programu 
měla na starost rovněž S. Juchelková. 
Program navštívilo 182 žáků (dvě skupiny 2. stup-
ně ZŠ, 8 skupin SŠ). 

Animační programy k výstavě Opavské hradby 
(prosinec 2013 až duben 2014)

Program k výstavě byl vytvořen a nabízen 
ve dvou variantách:

Prach a kule – muzejní animace pro mateř-
ské školy a 1. stupeň ZŠ. Animace přibližuje, jak 
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hradby vypadaly, jak se v čase proměňovaly, kdo 
a jak město bránil a střežil, ale také jak se u hra-
deb žilo. Pro návštěvníky byly zajištěny repliky 
zbraní, se kterými se v průběhu animace seznámí 
a prozkoumají je. Animace byla doplněna o pest-
ré tematické úkoly. 
S hradbami za zády – vzdělávací program pro 
2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Animace si klade za cíl se-
známit žáky hravou formou s proměnami hradeb 
(jak se vyvíjely, kde stály, jak se zdokonalovaly), 
s funkcí hradeb, s jejich možnostmi a limity. Při 
animaci jsou využívány vystavené exponáty, pra-
cuje se s dobovou ikonografií, historickými mate-
riály a replikami zbraní. Získané vědomosti jsou 
následně ověřovány za použití pracovních listů. 
Součástí animace jsou úkoly na interaktivní tabu-
li (hádanky, rozkrývání obrázků, orientace v čase 
a prostoru). 

Oba programy jsou nabízeny také v roce 2014.
Návštěvnost programu za krátké období prosin-
ce 2013 činila 304 žáků. 
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Statistika návštěvnosti vzdělávacích 
programů expozice Cesta města za rok 
2013 

Cesta dějinami města 
Celoročně nabízený program pro MŠ, ZŠ, SŠ. Napomáhá interaktivní formou poznat historii města 

Opavy, od pravěku do současnosti. (celkem 6 verzí programu). 

 
MŠ – počet 

tříd/žáků 

ZŠ – počet 

tříd/žáků 

SŠ – počet 

tříd/žáků 

Jiné  

(ZUŠ, tábor) 

Rok 2013 1/11 18/317 4/64 2/29 

Celkově 25 tříd, 421 žáků. 

 

Opavský zámek 
Listopad 2012 – leden 2013, program k výstavě Opavský zámek pro MŠ, ZŠ, SŠ. 

 MŠ – počet tříd/žáků ZŠ – počet tříd/žáků 
Návštěvnost  8/136 21/360 
Celkově 29 tříd, 496 žáků. (+ 1x Slezská univerzita – Lázeňství a turismus). 

Jurta 
12.–15. 2. 2013, ojedinělý program konaný přímo v jurtě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 

Návštěvnost: MŠ 5 tříd / 83 žáků, ZŠ 4 třídy / 91 žáků 

Celkově 9 tříd, 174 žáků. 

Zapomenutí hrdinové 
18. 2. – 26. 4. 2013, program k zapůjčené výstavě Zapomenutí hrdinové pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 

 ZŠ – počet tříd/žáků SŠ – počet tříd/žáků 
Návštěvnost  6/92 9/171 
 

Celkově 15 tříd, 263 žáků. 
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Poznej svoje město 
Program nabízený od května 2013 za příznivého počasí v ulicích města Opavy zejména pro ZŠ, 
využívaný ale i SŠ a zahraničními skupinami dětí (z tohoto důvodu vytvořeno více variant). 

 ZŠ – počet tříd/žáků SŠ – počet tříd/žáků Jiné (ZUŠ, zahraniční 

skupiny) 

Rok 2013 14/245 2/22 5/101 

 

Celkově 21 tříd, 368 žáků. 

Vincenc Prasek, seznamte se! 
20. 5. – 20. 9. 2013, program ke stejnojmenné krátkodobé výstavě pro ZŠ, SŠ. Využitý pouze 2. 
stupněm ZŠ a SŠ. 

 ZŠ – počet tříd/žáků SŠ – počet tříd/žáků 
Návštěvnost  2/38 8/144 
 

Celkově 10 tříd, 182 žáků. 

Prach a kule 
25. 11. 2013 – duben 2014, program ke krátkodobé výstavě Opavské hradby pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 

 MŠ – počet tříd/žáků 1. stupeň ZŠ – počet 
tříd/žáků 

Návštěvnost 2013 1/12 6/122 
 

Celkově 7 tříd, 134 žáků. 

S hradbami za zády 
25. 11. 2013 – duben 2014, program ke krátkodobé výstavě Opavské hradby pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 

 2. stupeň ZŠ – počet tříd/žáků SŠ – počet tříd/žáků 
Návštěvnost 2013 5/71 5/99 
 

Celkově 10 tříd, 170 žáků. 
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Celkový počet za rok 2013: 109 tříd (skupin) / 1879 žáků. 

Fotodokumentace  
Z akcí i edukačních programů pořizujeme fotodokumentaci, kterou ukládáme na web. 
http://animaceopava.rajce.idnes.cz/ 

Ověřujeme zpětnou vazbu 
Pedagogové na závěr každého edukačního programu vyplňují dotazník, ve kterém vyjadřují svůj názor 
na absolvovanou edukaci. Díky tomu máme zpětnou vazbu a můžeme zjistit, co je pro vyučující 
nejvíce žádoucí. 
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plakáty / výběr:
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V roce 2013 bylo v Galerii Obecního domu usku-
tečněno osm výstav. Uskutečnilo se několik ko-
mentovaných prohlídek a edukačních programů 
pro děti. Byli zde prezentováni regionální i mezi-
národně uznávaní tvůrci. Dvě z výstav byly rea-
lizovány už tradičně v rámci městských festivalů 
Bezručova Opava a Další břehy.

Láska je, když seš kurva! / Martina Pavelková
-   koncept, fotografie
-   vernisáž 12. 12. 2012
-  kontroverzní projekt kriticky zkoumající sou-
vztažnost mezi obsahem a formou
-   autorka je opavská rodačka

Galerie Obecního domu

Století Češi / Jan Langer
-   fotografie
-   vernisáž 6. 2. 2013
-   velmi úspěšný projekt ležící na pomezí sociální 
fotografie, který se zabývá stoletými lidmi
-   výstava putovala do dalších měst, také do za-
hraniční (Rakousko, Německo)
-   k výstavě byl vydán katalog
-   autor je opavský rodák

Červené příšeří
/ Veronika Richterová a Michal Cihlář
-   mix média
-   vernisáž 3. 4. 2013
-   výstava proběhla v rámci městského festivalu 
Další břehy
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Martin Froulík / Lesní pych píchá bycha
-   malba
-   vernisáž 6. 5. 2013
-   fantaskní představy jednoho z nejzajímavějších 
malířů nejmladší ostravské scény

Jan Kaláb / Od bodu ke kruhu a zpátky
-   malba
-   vernisáž 17. 7. 2013
-   výstava mezinárodně uznávaného výtvarníka, 
který vychází z graffiti
-   v rámci výstavy se uskutečnil výtvarný 
happening na Hradecké ulici
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František Mazáč
/ Cesta kolem mé hlavy za 80 obrazů
-   dokumentární fotografie
-   opavský autor
-   vernisáž výstavy 4. 9. 2013
-   výstava proběhla v rámci městského festivalu 
Bezručova Opava

Krása detailu
-   fotografie
-   vernisáž výstavy 3. 10. 2013
-   úspěšná prodejní výstava expozice Cesta měs-
ta zaměřena na detaily opavských domů

Příběh nemocné duše
-   vernisáž výstavy 6. 11. 2013
-   výstava mapující historii psychiatrické péče
-   v rámci doprovodného programu proběhlo 
5 přednášek a 2 komentované prohlídky
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plakáty / výběr:
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Tento prostor tradičně využíváme především 
k prezentaci menších, ale lokálních žákovských či 
studentských projektů. Prostor rovněž dostávají 
regionální autoři, kteří „nedosáhnou“ na Galerii 
Obecního domu.  Využití prostoru je dáno i tím, 
že nemáme možnost ho efektivně střežit. V roce 
2013 zde bylo realizováno 13 výstavních projektů 
vesměs regionálních autorů.

Leden 2013
To je hlína
-   výstava k prvnímu ročníku keramického tvo-
ření pro teenagery, které pořádá Základní škola 
Englišova

Únor 2013
Jana Surovcová
-   výstava hendikepované amatérské opavské 
malířky Jany Surovcové

Namaluj svoji představu Opavského zámku
(foyer Sálu purkmistrů)
-   výstava dětských prací k projektu Opavský 
zámek městské expozice Cesta města 

Březen 2013
Jak chutnal čaj v jurtě
-  výstava fotografií dokumentujících velmi úspěš-
nou akci OKO s názvem „Čaj v jurtě“

Duben 2013
Vůně krajin
-   výstava opavské výtvarnice Šárky Quisové
-   akvarel, mix média

Květen 2013
Den země
-   výstava dětských prací ve spolupráci 
s Magistrátem města Opavy

Květiny (foyer Sálu purkmistrů)
-   výstava výtvarných prací dětí školních družin 
okresu Opava

Červen 2013
Řekni mi svůj příběh
-   výstava opavské výtvarnice Moniky 
Martykánové
-   kresby tvořené kombinováním uhlu a akrylu

Červenec, srpen 2013
Objevování (foyer kavárny i Sálu purkmistrů)
-   cestovatelská výstava opavského rezidenta 
Pavola Hudrana

Září 2013
Mojmír Slabý
-   výstava opavského amatérského malíře

Říjen 2013
Tomáš Herrmann
-   fotografická výstava opavského autora

Listopad 2013
Úděl ženy
-   výstava pořádána ve spolupráci se sdružením 
Femisféra, které se zabývá postavením ženy 
v současném světě

Prosinec 2013
Tomáš Paluska
-   výstava maleb autora ze Starého Jičína

foyer kavárny Obecního domu a foyer Sálu purkmistrů

52



klub Art

V roce 2013 bylo v klubu Art realizováno přibliž-
ně 192 kulturních akcí. Většina z nich se tradičně 
těší velké návštěvnosti a stálému zájmu za strany 
veřejnosti. Návštěvnost jednotlivých akcí se od-
víjí od mediální známosti jednotlivých projektů. 
V praxi to znamená, že na jakékoliv alternativní 
nebo jazzové projekty přijde jen velmi málo lidí, 
i přes jejich neoddiskutovatelnou kvalitu. Stejné 
je to v oblasti alternativního divadla. Není prav-
děpodobné, že by se tento trend do budoucna 
změnil. Podobnou zkušenost vykazují kulturní 
organizace po celé republice. Přesto se stále sna-
žíme o zachování diverzifikace naší kulturní na-
bídky tak, aby byli uspokojeni i náročnější konzu-
menti kultury.   Pokud bychom v příštích letech 
byli nuceni pracovat s menším rozpočtem, nemů-
žeme garantovat rozmanitost kulturní nabídky 
a ani zachování její vysoké kvality.
 V roce 2013 jsme s velkým úspěchem realizovali 
i několik kulturních akcí, které se konali mimo 
nám svěřené budovy.
 Velmi úspěšná byla týdenní akce Čaj v jurtě, 
která se konala v mongolské jurtě postavené 
v městském parku vedle Obecního domu. Tří-
stupňový program zahrnoval edukace pro škol-
ní skupiny, přednášky, koncerty, autorská čtení 
i programy, které si návštěvníci s naší pomocí 
vytvářeli sami. O akci byl tak obrovský zájem, že 
jsme kvůli nedostatečné kapacitě stanu nemohli 
plně uspokojit všechny návštěvníky.
 Větší koncerty jsme začali organizovat v Kulturním 
domě Na Rybníčku. Vzhledem k nedostatečné 
technické vybavenosti tohoto sálu, jsme nuce-
ni na většinu akcí pronajímat zvukový i světelný 
park, což samozřejmě prodražuje organizované 
akce, přestože se těší velké návštěvnosti (Wabi 
a Ďáblovo stádo, Dan Bárta a Ilustratosféra a další). 

 Obrovský zájem byl tradičně o festival doku-
mentárních filmů o lidských právech Jeden svět 
2013, který jsme organizovali už po čtvrté.
 Druhým rokem jsme organizovali a financovali 
Cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společ-
nosti.

V roce 2013 jsme spolupracovali s těmito instituce-
mi a zájmovými skupinami:

Slezská univerzita v Opavě
-   celoroční projekt autorských čtení v německém 
jazyce s názvem Lange nacht der kurzen Texte
-   divadelní festival Na cestě
-   autorská čtení polských autorů
-  křest publikace Fryderyk Chopin v české litera-
tuře

Slezské gymnázium v Opavě
-   celoroční projekt přednášek různého zaměření
-   koncerty studentských kapel 

Mendelovo gymnázium
-   ples absolventů
-   studentské party (pyžamová, mafie, retro atd.)

Statutární město Opava
-   spolupořádání a organizace městských festiva-
lů Další břehy a Bezručova Opava, dále Dne dětí 
a Dnů evropského dědictví
-   v mnohých případech tyto akce nejen perso-
nálně zajišťujeme, spoluorganizujeme, ale také 
financujeme

Nová síť
-   celoroční divadelní projekt, alternativní a ne-
tradiční představení nového divadla 

Středisko volného času
-   literární večer a soutěž v recitaci 

Základní umělecká škola Václava Kálika
-   koncert pěveckého oddělení

Člověk v tísni
-   každoroční festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět

53



Institut tvůrčí fotografie FPF SU
-   výstavy v kabinetu fotografie v Domě umění, 
spolupráce při vydávání katalogů

Nakladatelství Perplex
-   cyklus autorských čtení s názvem Nadějné 
vyhlídky a spolupráce na Dni poezie

Projekt Z
-   pomoc s realizací studentského filmu a násled-
né slavnostní uvedení

Centrum současného umění DOX
-   projekt Kde domov můj?
-   výstava a diskuze

Fusion Opava
-   spolupráce při realizaci koncertu

Česká televize Ostrava
-   projekt Zrození televizního národa

Základní umělecká škola Solná
-   výtvarný happening

Výběr z konaných akcí:

Leden 2013

DUO VILČ, BUČÁNEK / KLAVÍR + VIBRAFON
jazz context

SUPER TRIO ‒ WILKINS, UHLÍŘ, HELEŠIC
jazz context

PROTI SMĚRU
punk-rock

Únor 2013

BÁSNICKÝ MARATON
z cyklu literárních večerů „Nadějné vyhlídky“

PAVLÍNA JÍŠOVÁ
folk

Březen 2013

BRATŘI ORFFOVÉ
nu-folk
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THE PROSTITUTES 
+ DEAD POPES COMPANY
indie rock

PETER LIPA
jazz context

PSH
rap-hip hop

JEDEN SVĚT 2013
festival dokumentárních filmů o lidských právech

MALINA BROTHERS
bluegrass

REPUBLIC OF TWO
acustic-pop

Duben 2013

MILOKRAJ
Marta Töpferová a Tomáš Liška

SUNSHINE
+ NO DISTANCE PARADISE 
+ DOLLS IN THE FACTORY

NOVEMBER 2ND
rock-alternative

WOHNOUT
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PRVNÍ HOŘE
koncert futuristického punk-jazzového kabaretu

THE FIALKY
+ RADIO DEAD ONES
+ BLACK AND BLUE

Květen 2013

CALM SEASON
alternative-acoustic

COME AND PLAY
acoustic-pop

BARDO THÖDOL
Grateful Dead revival

VLADIMIRA KRCKOVA QUARTET
jazz context

DRUHÁ TRÁVA
bluegrass

JOŽKA LIPNIK JE BOŽÍ ČLOVĚK A NEUMÍ LHÁT!
divadlo / Václav Rašilov a Eduard Jenický

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI
autorské čtení

THE FALL OF GHOSTFACE
+ RATTLE BUCKET
+ TODAY ASHLEY

STARÉ PUŠKY
pop-rock
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Červen 2013

GUITAR EDITION
jazz context

HELLIUM A 22 STRINGS
studentské kapely

FUSION OPAVA + FUSION OSTRAVA
moderní pěvecký sbor

Září 2013

YELLOW SISTERS
koncert zvukových iluzionistek napříč hudební-
mi žánry a kontinenty

WABI A ĎÁBLOVO STÁDO
folk-rock / KD Na Rybníčku

JIŘÍ ČERNÝ / BRITSKÉ KAPELY 60. LET VE STÍNU 
BEATLES
nejznámější český hudební publicista Jiří Černý 
uvádí poslechový pořad

OPAVA DNEM I NOCÍ / KNIŽNÍ POCTA BÍLÉMU 
MĚSTU
křest nové knihy a přemítání o cestách po světě i 
návratech domů

Říjen 2013

MARSYAS
folk-rock

LESNÍ ZVĚŘ
nu-jazz

INVISIBLE WORLD
jazz context

KOUPELNY
experimentální jazykově bezbariérová soap 
opera
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SPIRITUÁL KVINTET

TICHONOV
alternative-indie

YVONNE SANCHEZ & PEDRO TAGLIANI
jazz context 

MAFIE A CITY
divadlo

Listopad 2013

KORJEN (CZ, PL, SVK, BIH )
world music-ethno

STEPPA STYLE (RUS) / BAD BOYS / DJ DWEET
reggae / rub-a-dub

ÚDĚL ŽENY
ptojekce filmu a debata

MILOŠ MEIER
bubenický workshop

FRYDERYK CHOPIN V ČESKÉ LITERATUŘE
křest publikace
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HUDEBNÍ MASAKRY - JARDA KONÁŠ
přednáška s projekcí a diskusí

TOTÁLNÍ SKRAT
křest desky

SKYLINE
elektro-dance

CENA 17. LISTOPADU ZA ROZVOJ OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI
+ KONCERT KAPEL
SMOKE-TIDAP
CRIMSON DAWN

LACO DECZI
jazz context

KDE DOMOV MŮJ?
diskuse / ve spolupráci s DOX (Centrum součas-
ného umění)

FESTIVAL DEN POEZIE 2013 (DEN PRVNÍ)
Nadějné vyhlídky / Jonáš Zbořil, Jakub Foll

FESTIVAL DEN POEZIE 2013 (DEN DRUHÝ)
Opavský literární večer – setkání básnických 
generací a 3x2 autorská čtení: Miroslav Černý 
+ Jan Delong, David Bátor + Alžběta Luňáčková, 
Radek Glabazňa + Pavol Korček.

ROMÁN ZAHRADA JANY RICHTEROVÉ
křest knihy
slovem provází Jiří Siostrzonek / kmotr knihy 
Jindřich Štreit / cimbálová muzika Wincúr

PROJEKT Z
premiéra studentského filmu

Prosinec 2013

RORY STUART TRIO
jazz context

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Maratonika Tour 2013 / KD Na Rybníčku

JAN REJŽEK
známý český publicista uvádí svůj poslechový 
pořad

HUDBA PRAHA
rock

TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
world music inspirovaná moravskou tradiční 
hudbou

TICHÁ NOC V TICHÉ DOMÁCNOSTI
divadlo / komorní drámo, které není na motivy 
novely
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KD Na Rybníčku

V tomto roce jsme realizovali několik úspěšných 
koncertů v KD Na Rybníčku, kde se návštěvnost 
pohybovala mezi 250 až 400 lidmi. Přestože jsme 
chtěli v organizaci těchto velkých koncertů po-
kračovat, museli jsme naše rozhodnutí změnit. 
Noví nájemci totiž stanovili příliš vysoké nájem-
né. Současně musíme na velké koncerty prona-
jímat světelnou i hudební aparaturu, protože ta 
místní je nedostatečná. Fixní náklady pak neú-
měrně prodražují jednotlivé akce. 

Zvuk – 10 000,–
Pronájem – 5 000,–
Pronájem šatny – 3 000,–
+ honorář umělce
+ náklady na naše zaměstnance
Za těchto podmínek je tedy téměř jistě každá 
akce prodělečná a de facto znemožňuje další 
pořádání našich koncertů v KD Na Rybníčku.
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Dům umění a kostel sv. Václava

1. blok výstav v Domě umění 

-   Richard Nikl / Monastery Show 
-   Monika Žáková / Prázdný papír
-   Imrich Veber / HOMOurban
-   Barokní umění

Charakteristiky výstav:

Richard Nikl / Monastery Show 
11. 1. – 24. 2. 2013 
atrium 

„Monastery Show neboli: setkání v rajské zahra-
dě, pod skleněnou střechou, mezi bílými sloupy, 
u okraje čtvercové studny.“ Autorem instalace 
umístěné v atriu Domu umění byl mladý umělec 
Richard Nikl. Ten zde umístil sérii různě velkých 
objektů – hliněné malby, ohnuté blogy, offline 
sochy. Vše doplnil objekty ze svých předchozích 
projektů. 

Monika Žáková / Prázdný papír
11. 1. – 24. 2. 2013
sloupová síň 1. patro

Prostor Sloupové síně 1. patra byl v prvním vý-
stavním bloku vyplněn abstraktními pracemi 
mladé malířky Moniky Žákové, která projekt 
„Prázdný papír“ připravila přímo pro Dům umění. 
Projekt volně navazoval na její diplomovou práci. 
Už tam se objevil obraz, který pracuje se zajíma-
vou technickou invencí: malba na papír nalepený 
na plátně, která se blíží čisté abstrakci. Autorka 
dosáhla fyzického momentu zvýrazňováním ohy-
bů papíru, či jistými nedokonalostmi, které obraz 
zpřítomňují a zároveň zdánlivě odosobněnému 
motivu vtiskávají vlastní příběh a charakter. 

Imrich Veber / HOMOurban
11. 1. – 24. 2. 2013
sloupová síň 2. patro

Kabinet fotografie v lednu a únoru patřil pracím 
mladého fotografa Imricha Vebera. Výstava s ná-
zvem „HOMOurban“ obsahovala soubor fotogra-
fií z městského prostředí. Autor na celém soubo-
ru kontinuálně pracoval již od roku 2007 a diváci 
tak mohli zhlédnout fotografie z prostředí napříč 
Evropou, od Lisabonu a Porta přes Paříž, Opavu, 
Bělehrad až po Moskvu. Imrich Veber vydal k vý-
stavě také stejnojmennou knihu, která obsahuje 
celkem 70 fotografií. Její vznik podpořilo statu-
tární město Opava formou grantu.     

Barokní umění
11. 1. – 30. 4. 2013
oratoř
Výstava „Barokní umění“ vzešla ze spolupráce 
Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě. Galerie zapůjčila do Domu 
umění ze svých fondů výběr z poměrně unikátní 
kolekce barokního malířství 17. až druhé poloviny 
18. století. K vidění bylo celkem jedenáct obrazů od 
umělců světových jmen, jako např. Domenico Fetti, 
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Giovanni Battista Caracciolo, Francesco Guardi, 
Heinrich Johan Roos, Nicolas Regnier a David 
Teniers mladší. 

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navští-
vilo celkem návštěvníků:  581.

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky a pla-
kát. O výstavě referovaly regionální noviny a re-
gionální mutace celostátních novin. Upozornění 
na výstavy bylo uvedeno na internetovém por-
tálu Artalk.cz, v měsíčníku o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech Art+antiques 
a ve čtrnáctideníku současného výtvarného 
umění Atelier.  

2. blok výstav v Domě umění 

-   Ivo Chovanec / Keramika
-   Dobrodružné světy Zdeňka Buriana
-   Barokní umění 
-   Studentský design
-   Jindřich Štreit / Skrze hříchy do nebe

Charakteristiky výstav:

Ivo Chovanec / Keramika
8. 3. – 30. 4. 2013
atrium
Atrium Domu umění v druhém výstavním bloku 
bylo využito k instalaci komorních keramických 
objektů akademického sochaře prof. Iva Chovan-
ce, který stále působí jako vysokoškolský peda-
gog na katedře výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.  Výstava 
čítala více než padesát předmětů vytvořených 
originálním autorským technologickým postu-
pem – modelování v šamotové hmotě s násled-
ným obrušováním vypáleného „polotovaru“. 

Převládaly zde oblé formy evokující pohyb, těles-
nost, ticho a spolu s hladkostí a možností doteku 
také pocit bezpečí. 

Dobrodružné světy Zdeňka Buriana
8. 3. – 30. 4. 2013
ambit, sloupová síň 1. a 2. patro
Značná část výstavního prostotu Domu umění, 
tedy ambit a sloupová síň 1. a 2. patra, byla v dru-
hém výstavním bloku věnována dílům význam-
ného malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Jeden 
z největších výstavních projektů roku 2013 
se snažil ukázat široké spektrum témat, kterými 
se Burian zabýval. Na výstavě byly k vidění obra-
zové rekonstrukce pravěkého člověka a starově-
kého života, desítky ilustrací dobrodružných knih, 
ale i jeho méně známá tvorba. Tu zde zastupovaly 
například ilustrace ke knihám Boženy Němcové 
a romantickým románům, obrazy malované 
na zakázku s mytologickou tematikou, obrazy 
poplatné tehdejší oficiální kultuře a v neposled-
ní řadě také skici v různém stádiu rozpracování. 
Výstava by rozhodně nevznikla bez spoluprá-
ce několika institucí, které laskavě zapůjčily díla 
Zdeňka Buriana ze svých depozitářů. Patřilo mezi 
ně například Městské muzeum v Hořicích, Regi-
onální muzeum v Kopřivnici, Muzeum Novojičín-
ska, Památník národního písemnictví, ZOO Dvůr 
Králové a v neposlední řadě i soukromí sběratelé.   
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Barokní umění
11. 1. – 30. 4. 2013
oratoř
Výstava „Barokní umění“ vzešla ze spolupráce 
Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě. Galerie ze svých fondů za-
půjčila Domu umění výběr z poměrně unikátní 
kolekce barokního malířství 17. až druhé polo-
viny 18. století. K vidění bylo celkem jedenáct 
obrazů od umělců světových jmen, jako např. 
Domenico Fetti, Giovanni Battista Caracciolo, 
Francesco Guardi, Heinrich Johan Roos, Nicolas 
Regnier a David Teniers mladší. 

Studentský design 2013
27. 3. – 3. 4. 2013
kostel sv. Václava
Třetí ročník soutěžní přehlídky „Studentský 
design 2013“ byl tentokrát uspořádán v Opavě 
v prostorách kostela sv. Václava. Výstava prezen-
tovala na 132 prací žáků a studentů zaměřených 
na design a zahrnovala rozmanité výtvarné obo-
ry jako grafický design, hračky, keramika, módní 
doplňky, nábytek, interiér, obuv, oděv, průmyslo-
vý design, sklo a textil. Porota pak v závěru výsta-
vy vybrala vítězné práce.

Jindřich Štreit / Skrze hříchy do nebe
13. 4. – 12. 5. 2013
kostel sv. Václava
V dubnu a v květnu byly prostory kostela 
sv. Václava věnovány 17. ročníku festivalu Další 
břehy. Opavská kulturní organizace ve spolupráci 
s městem zde uvedla výstavu fotografií dokumen-
tárního fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita. 
I zde, ve vystavených fotografiích, byl patrný hlav-
ní cíl autora – zachytit člověka v jeho přirozeném 
sociálním a přírodním prostředí. Přinést výpověď 
o lidských bytostech v jejich každodennosti a při-
rozenosti. Smutek, radost, vina, trest, odpuštění, 
láska, nuda a žárlivost jsou Štreitova témata. 
I v okamžicích, kdy se zdánlivě nic neděje, 

se v jeho fotografiích odehrává drama lidského 
bytí.   

Statistické údaje:
Výstavy Ivo Chovanec / Keramika, Dobrodružné 
světy Zdeňka Buriana a Barokní umění navštívilo 
celkem návštěvníků: 4 712.
Výstavu Studentský design v kostele sv. Václava 
navštívilo celkem návštěvníků: 605.
Výstavu Jindřich Štreit / Skrze hříchy do nebe 
navštívilo celkem návštěvníků: 1 086.
V průběhu výstavního bloku byly připraveny 
2 komentované prohlídky k výstavě Dobrodružné 
světy Zdeňka Buriana a 1 přednáška. 

Doprovodné aktivity:
Komentované prohlídky výstavy Dobrodružné 
světy Zdeňka Buriana, neděle 7. 4. 2013 od 13:00 
a 15:00 (Otevírání turistické sezóny).

Přednáška, čtvrtek 18. 4. 2013 od 18:00
18. dubna proběhla v refektáři Domu umění 
přednáška Jiřího Siostrzonka s názvem „Počátky 
pravěkého umění“. Součástí přednášky byla pro-
jekce meditativního dokumentu „Jeskyně zapo-
menutých snů“ Wernera Herzoga.

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky a pla-
káty. O výstavách referovaly regionální noviny 
a regionální mutace celostátních novin. Upo-
zornění na výstavy bylo uvedeno v měsíčníku 
o umění, architektuře, designu a starožitnos-
tech Art+antiques a čtrnáctideníku současného 
výtvarného umění Atelier. Pozvánka na výstavu 
„Dobrodružné světy Zdeňka Buriana“ byla uve-
dena i ve zpravodaji města Hláska. Česká televize 
a regionální televize natáčely příspěvky k výstavě 
Zdeňka Buriana. 
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3. blok výstav v Domě umění 

-   Pavel Forman a Jindřich Štreit 
    / Společné příběhy
-   Diplomové a klauzurní práce 
     / Institut tvůrčí fotografie FPF SU
-   Generace Národního divadla
-   Maturity uměleckých oborů 

Charakteristiky výstav:

Maturity uměleckých oborů Střední školy 
průmyslové a umělecké Opava
20. 5. – 30. 6. 2013
atrium a ambit  
Střední škola průmyslová a umělecká Opava 
pořádá každoročně prezentace maturitních pra-
cí oborů: Průmyslový design, Grafický design 
a Tvorba hraček a herních předmětů. V roce 2013 
proběhly poprvé veřejně přímo v přízemí Domu 
umění. Návštěvníci měli možnost části maturitní 
zkoušky přihlížet a vyslechnout prezentace jed-
notlivých studentů. Všechny práce pak zůstaly 
přístupné široké veřejnosti. Výstava maturitních 
prací studentů Střední školy průmyslové a umě-
lecké Opava tak mohla ukázat nejenom účastní-
kům maturitní komise, ale i rodičům a zaintereso-
vaným zájemcům vyspělost studentovy kreativity 
na konci jeho středoškolského odborného vzdě-
lávání. V rámci výstavy bylo také uskutečněno 
slavnostní předání maturitních vysvědčení. 

   

Pavel Forman a Jindřich Štreit 
/ Společné příběhy
15. 5. – 30. 6. 2013
sloupová síň 1. patro
Spolupráce Jindřicha Štreita s Pavlem Formanem 
je založena na osobním přátelství a stejném po-
hledu na svět, byť každý pracuje s jiným médiem. 
Jeden je malířem, druhý fotografem. Jeden vidí 
svět černobíle, druhý barevně. Pavel Forman si 
intuitivně vybírá detaily Štreitových fotografií. 
Ty pak zpracovává pomocí grafických programů 

a akrylových barev na velmi rozmanité materiály. 
Příběhy, které tak Jindřich Štreit zachycuje objek-
tivem své kamery, se dostávají na malířské plátno 
Pavla Formana a dále se rozvíjejí a transformují. 
Výstava byla velmi různorodá, vedle černobílých 
fotografií Jindřicha Štreita byla umístěna velko-
formátová plátna, dále pak koberce a desky 
s malbou a grafikou Pavla Formana. 

Diplomové a klauzurní práce 
/ Institut tvůrčí fotografie FPF SU
15. 5. – 30. 6. 2013
sloupová síň 2. patro 

Dům umění ve spolupráci s Institutem tvůrčí 
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě uvedl 
přehlídku nejnovějších klauzurních a diplomo-
vých prací studentů a čerstvých absolventů insti-
tutu nejenom z České republiky, ale i ze Sloven-
ska, Polska a Itálie. Mezi vystavujícími byla i řada 
autorů, kteří se už prosadili na mezinárodní foto-
grafické scéně – například Bára Prášilová, Tereza 
Vlčková, Anna Orłowska, Rafal Milach či Mariusz 
Forecki.   

Generace Národního divadla
15. 5. – 11. 8. 2013
oratoř
Opavská kulturní organizace již delší dobu spo-
lupracuje s Galerií výtvarného umění v Ostravě. 
Právě ta zapůjčila Domu umění díla umělců 
tzv. Generace Národního divadla. Šlo o seskupení
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umělců, kteří se podíleli na výzdobě Národního 
divadla v roce 1881 a po požáru v roce 1883. 
Na výstavě byl vedle obrazů Vojtěcha Hynaise, 
Františka Ženíška, Mikoláše Alše, Václava Brožíka, 
také bronzový odlitek návrhu sochy sv. Václava 
od Josefa Václava Myslbeka.    
Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navští-
vilo celkem návštěvníků: 1 156. 
V průběhu výstavního bloku byla připravena 
1 komentovaná prohlídka, 1 doprovodná před-
náška a také 1 komponovaný večer.

Doprovodné aktivity:
Komentovaná prohlídka
sobota 11. 5. 2013 od 10:00
Dům umění zprostředkovává komentované pro-
hlídky prostoru s odborným výkladem k historii 
obou staveb, ve kterých sídlí, tedy bývalého 
dominikánského kláštera v Opavě a přilehlého 
kostela sv. Václava.   

Komponovaný večer Post Scriptum Hieronymus 
Bosch, čtvrtek 23. 5. 2013 od 19:00
Komponovaný večer navazoval na téma 17. roč-
níku festivalu Další břehy. Štěpán Rak a znalec 
díla Hieronyma Bosche Bohumil Vurm provedli 
pomocí hudby, slova a obrazu návštěvníky dí-
lem nizozemského malíře. Pořad byl zaměřen na 
nejznámější Boschovy triptychy, a to Pokušení 
svatého Antonína, Zahrada pozemských rozkoší 
a Poslední soud.

Doprovodná přednáška, úterý 4. 6. 2013 od 16:30
V úterý 4. června proběhla v Domě umění dopro-
vodná přednáška k výstavě „Generace Národního 
divadla“, kterou vedla kurátorka Galerie 
výtvarného umění v Ostravě i samotné výstavy 
Mgr. Gabriela Pelikánová.  

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky 
a plakát. O výstavách referovaly regionální noviny 
a regionální mutace celostátních novin, dále no-
viny Slezské univerzity. Upozornění na výstavy 
bylo uvedeno v měsíčníku o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech Art+antiques a ve čtr-
náctideníku současného výtvarného umění Atelier.

  

4. blok výstav v Domě umění 

-   Zdeněk Stuchlík / Metamorfózy
-   Marek Sibinský a Pavel Albert / Artboretum
-   Krzysztof Gierałtowski / Polské osobnosti 
-   Generace Národního divadla

Charakteristiky výstav:

Zdeněk Stuchlík / Metamorfózy
16. 7. – 11. 8. 2013
ambit

Přízemí Domu umění patřilo ve čtvrtém výstav-
ním bloku tvorbě prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, 
CSc. Zdeněk Stuchlík působí jako pedagog a za 
svou akademickou i vědeckou práci získal mno-
há ocenění. Na druhé straně se věnuje umění, 
sleduje výtvarnou scénu a dlouhá léta se zabývá 
fotografováním. Právě výstava „Metamorfózy“ 
představovala propojení vědy a techniky ve foto-
grafické reflexi. 
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Marek Sibinský a Pavel Albert / Artboretum
16. 7. – 11. 8. 2013
sloupová síň 1. patro

Výstava Marka Sibinského a Pavla Alberta, peda-
gogů ateliéru volné tvorby Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity v Ostravě, s názvem „Artboretum“ 
uvedla návštěvníky do jejich aktuální tvorby. 
Ta prostřednictvím digitálního zpracování obra-
zu a jeho následného tisku odkazuje k součas-
ným grafickým postupům a metodám, které oba 
autoři na půdě fakulty umění úspěšně uplatňují. 
Vystavené práce obou autorů jasně ukázaly, 
že přestože zpracování a tisk je u obou obdobný, 
dospívají k jiným výsledkům. Práce Marka Sibin-
ského jsou zatížené dlouhodobým pátráním po 
identitě a integritě jednotlivce v rámci společnos-
ti obecně. Po formální stránce dochází k redukci 
figury do znaku nesoucího významové vrstvy. 
Pavel Albert zcela vypouští zobrazení člověka, 
ale jeho temné, opuštěné a tajemstvím zahalené 
„krajiny“ vznikají na základě výsledků lidských 
činností nebo jejich následky.   

Krzysztof Gierałtowski / Polské osobnosti 
16. 7. – 11. 8. 2013
sloupová síň 2. patro

Krzysztof Gierałtowski se více než padesát let 
zabývá fotografováním, spolupracuje s mnoha 
časopisy, je členem Svazu polských fotografů 
a dalších odborných organizací. Soubor 44 černo-

bílých fotografií, které byly představeny na výsta-
vě s názvem „Polské osobnosti“, vznikal v letech 
1969–1995. Jak je z názvu patrné, představil por-
tréty významných Poláků, někdy ale až v provo-
kativním aranžmá. Mezi nejzajímavější portréty 
patřily například fotografie papeže Jana Pavla II., 
dirigenta Jerzyho Maksymiuka nebo filmového 
režiséra Romana Polanského. Sám autor v rámci 
derniéry provedl zájemce po výstavě a doplnil fo-
tografie zajímavostmi z jejich vzniku.

Generace Národního divadla
15. 5. – 11. 8. 2013
oratoř
Opavská kulturní organizace již delší dobu spo-
lupracuje s Galerií výtvarného umění v Ostravě. 
Právě ta zapůjčila Domu umění díla umělců tzv. 
Generace Národního divadla. Šlo o seskupení 
umělců, kteří se podíleli na výzdobě Národního 
divadla v roce 1881 a po požáru v roce 1883. 
Na výstavě byl vedle obrazů Vojtěcha Hynaise, 
Františka Ženíška, Mikoláše Alše, Václava Brožíka, 
také bronzový odlitek návrhu sochy sv. Václava 
od Josefa Václava Myslbeka.    

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navští-
vilo celkem návštěvníků: 321.
V průběhu výstavního bloku byla připravena 
1 komentovaná prohlídka.

Doprovodné aktivity:
Komentovaná prohlídka, neděle 11. 8. 2013 od 17:00
V rámci derniéry výstavy „Polské osobnosti“, 
význačného polského fotografa Krzysztofa 
Gierałtowského, autor provedl zájemce výstavou 
a doplnil fotografie podrobnostmi o jejich vzniku 
a fotografovaných osobnostech.

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky 
a plakát. O výstavách referovaly regionální novi-
ny a regionální mutace celostátních novin. Upo-
zornění na výstavy bylo uvedeno v měsíčníku 
o umění, architektuře, designu a starožitnostech 
Art+antiques, ve čtrnáctideníku současného vý-
tvarného umění Atelier a na zpravodajském por-
tálu Slezské univerzity.     
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5. blok výstav v Domě umění

-   Duch Afriky, Kmenové umění a fotografie 
     ze sbírky cestovatele Jiřího Blaty
-   Návrat domů aneb cesta kolem světa 
     legionáře Václava Balcara
-   Ruské umění 19. a 20. století
-   Kamzíci v Jeseníkách 1913–2013

Charakteristiky výstav:

Duch Afriky 
Kmenové umění a fotografie ze sbírky 
cestovatele Jiřího Blaty
6. 9. – 3. 11. 2013
atrium a ambit, kostel sv. Václava

„Duch Afriky“ je název rozsáhlé výstavy afrického 
kmenového umění a fotografií ze sbírky opavské-
ho cestovatele a fotografa Jiřího Blaty, uvedené 
v atriu a ambitu Domu umění a také v kostele 
sv. Václava. Návštěvník zde měl možnost zhléd-
nout téměř sedm set exponátů. Svým rozsahem 
se tedy jednalo o ojedinělou výstavu, která nám 
představila velkou část etnografické sbírky Jiřího 
Blaty, čítající přes patnáct set nejrůznějších arte-
faktů. Tato sbírka je výsledkem čtyřiceti let cesto-
vání a expedic do více než třiceti zemí afrického 
kontinentu. Na výstavě byly k vidění mimořádně 
cenné materiály ze života afrických kmenů, 
především z východní, střední a západní Afriky. 
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Tradiční africké umění prezentovaly desítky soch, 
masek, zbraní, šperků, rituálních a užitých před-
mětů ze dřeva, kamene, bronzu nebo železa. 
Exponáty byly doprovázeny bohatými texty, 
popisky a také velkoformátovými fotografiemi.  

     

Návrat domů aneb cesta legionáře 
Václava Balcara kolem světa
11. 9. – 3. 11. 2013
sloupová síň 1. a 2. patro

Legionář českého původu zachytil svým objek-
tivem putování po téměř všech kontinentech 
světa. I takto by se dala shrnout výstava „Návrat 
domů aneb cesta legionáře Václava Balcara 
kolem světa“. Václav Balcar byl jako válečný 
invalida v roce 1919 přepravován z Vladivostoku 
přes Tichý oceán ke břehům USA zpět do své 
domoviny, se zastávkami v Japonsku (Nagasaki), 
na Filipínách (Manila), na ostrově Guam a Havaji 



(Honolulu). Během svého putování plně rozvíjel 
svou zálibu ve fotografování, a z cesty se tak do 
dnešních dnů dochovalo kolem pěti set skleně-
ných negativů. Z tak velkého množství negativů 
bylo vybráno více než sedmdesát, které mohly 
být jako unikátní soubor fotografií poprvé před-
staveny veřejnosti právě v Domě umění. 

Ruské umění 19. a 20. století
11. 9. – 31. 12. 2013
oratoř

Galerie výtvarného umění v Ostravě má ve svých 
fondech poměrně rozsáhlou sbírku více než sta 
děl ruských malířů 19. a 20. století. Jedná se o oje-
dinělý konvolut, který se svým významem řadí 
k prestižním sbírkám ruského umění v Národní 
galerii v Praze a v Galerii výtvarného umění 
v Náchodě. Z tohoto souboru nám galerie zapůj-
čila díla předních ruských výtvarníků – krajino-
malbu zastupoval I. I. Šiškin, V. V. Pěrepletčikov, 
J. J. Klever aj., dějinné události zachytil 
K. V. Lebeděv, impresionismus zde představoval 
nádherný žánrový motiv N. P. Bogdanova-Bělského, 
nejmladší  generace ruského mal í řst v í 
20. století je zde zastoupená díly K. A. Korovina 
a M. N. Dobronravova. 

Kamzíci v Jeseníkách 1913–2013
10. 9. – 29. 9. 2013
refektář
Výstava uvedená v rámci 56. ročníku festivalu 
Bezručova Opava se na 24 panelech věnovala 
částečně historii vysazení a zdomácnění kamzíka 
horského v Jeseníkách. Další panely s fotografie-
mi a texty se zabývaly životem kamzíka, jeho ži-
votními projevy, hierarchií v jednotlivých tlupách, 
rozmnožováním a výchovou potomků, výběrem 
potravy a popisem tělesných znaků, kterými jsou 
růžky nebo srst. Výstavu doplnily dvě vitríny 
s fotografiemi, s materiály k historii a také 
s trofejemi. Součástí vernisáže bylo také promítá-
ní dvou dokumentárních filmů. 

Statistické údaje:
Výstavu Duch Afriky navštívilo celkem návštěvní-
ků: 6 224.
Výstavy Návrat domů, Ruské umění v 19. a 20. 
století a Kamzíci v Jeseníkách 1913–2013 navští-
vilo celkem návštěvníků: 1 800.
V průběhu výstavního bloku byly pro veřejnost 
připraveny 2 komentované prohlídky prostorů 
Domu umění a kostela sv. Václava, 2 komento-
vané prohlídky výstavy Duch Afriky, 2 animační 
programy pro dospělé a 1 přednáška k výstavě 
Kamzíci v Jeseníkách.

Doprovodné aktivity:
Komentované prohlídky, sobota 14. 9. 2013 od 
10:00, 14:00 a 16:00 (Dny evropského dědictví 
2013) 
 
Přednáška, středa 25. 9. 2013 od 17:00
Ve spolupráci s občanským sdružením Jesenic-
ký kamzík připravil Dům umění v rámci výstavy 
„Kamzíci v Jeseníkách 1913–2013“ besedu s vý-
znamným preparátorem zvěře a cestovatelem 
Vilémem Borůvkou. 

Komentovaná prohlídka, středa 2. 10. 2013 od 
17:00, čtvrtek 17. 9. od 17:00
Dům umění připravil v rámci výstavy „Duch Af-
riky“ dvě komentované prohlídky s autorem vý-
stavy, cestovatelem a sběratelem Jiřím Blatou, o 
které byl obrovský zájem. Autor provedl zájemce 
výstavou, seznámil je s exponáty a také se zají-
mavostmi a zážitky z nespočetných cest, které do 
Afriky podnikl. 

Animace pro dospělé, sobota 19. 10. 2013 od 
10:00 a 15:00
Ve snaze seznámit širokou veřejnost s pojmem 
animační program, vypracovala animátorka 
Domu umění animace k výstavě „Duch Afriky“ 
speciálně pro rodiče s dětmi a pro dospělé. 

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky a pla-
káty. O výstavách referovaly regionální noviny a 
regionální mutace celostátních novin. Upozorně-
ní na výstavy bylo uvedeno v měsíčníku o umění, 
architektuře, designu a starožitnostech Art+an-
tiques, ve čtrnáctideníku současného výtvarného 
umění Atelier a na zpravodajském portálu Slez-
ské univerzity. Česká televize i regionální televi-
ze Moravskoslezského kraje natočily příspěvky o 
výstavě Duch Afriky. Upoutávky na výstavu byly 
uváděny i v rádiích. Soutěž o vstupenky na výsta-
vu probíhala v ostravském rádiu a také v obchod-
ním centru Breda&Weinstein.       
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6. blok výstav v Domě umění

-   Michal Gabriel / Sousoší
-   Josef Moucha / Na vlastní stopě: Mošnov 1982 
-   UB – Letadlo
-   Ruské umění 19. a 20. století
-   Opava – Vídeň v dlouhém 19. století

Charakteristiky výstav: 

Michal Gabriel / Sousoší
14. 11. – 31. 12. 2013
atrium

Atrium Domu umění patřilo v šestém výstavním 
bloku sochám velmi významné osobnosti sou-
časného sochařského světa. Michal Gabriel se za-
čal uplatňovat v 80. letech, a to především v rám-
ci kolektivních generačních vystoupení známých 
jako Konfrontace. Později představoval své práce 
na samostatných výstavách v rámci skupiny 
Tvrdohlaví. V Domě umění prezentoval svou 
tvorbu zvířecími a lidskými figurami a experi-
mentováním se strukturou povrchu. Rozměrově 
velkorysé sochy leopardů, žraloka a jogínek byly 
vytvořeny z bílého laminátu se zatavenými žalu-
dovými čepičkami.

Josef Moucha / Na vlastní stopě: Mošnov 1982
14. 11. – 31. 12. 2013
ambit
V ambitu Domu umění bylo nainstalováno 
více než třicet černobílých fotografií ze souboru 
„Na vlastní stopě: Mošnov 1982“. Josef Moucha, 

fotograf, teoretik fotografie, novinář, spisovatel 
a kurátor, který se v oblasti fotografie pohybuje 
zhruba třicet let, se zde vracel do své minulosti. 
Tou je absolvování základní vojenské služby 
v socialistickém Československu. Fotografie 
zachycovaly cestu brance od nástupu přes lé-
kařské prohlídky, hygienu, přednášky, kulturní 
programy, přehlídky až po propuštění ze služby. 
To vše v neutěšených provizorních prostorách 
bez možnosti soukromí, které je dále narušováno 
právě snahou o fotografický záznam skutečnosti. 

UB / Letadlo
14. 11. – 31. 12. 2013
sloupová síň 1. a 2. patro
Výstava byla pořádána k 150. výročí založení 
Umělecké Besedy. Název „Letadlo“ byl vybrán 
zcela cíleně. Záměrem výstavy totiž bylo uká-
zat živelnost a životaschopnost stopadesátileté 
dámy. Výstava byla koncipována na principu 
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samospádu – tzv. letadla. Kurátor oslovil vybra-
né umělce, ti následně vyzvali další členy a ti zase 
další. Tento kruh se několikrát zopakoval. Vzni-
kl řetězec, od jehož osnovy se odvíjela výstavní 
koncepce, která ukázala Uměleckou besedu jako 
živý organizmus vztahů. Na rozlet byla oslove-
na mladá generace UB – Aleš Růžička, Josefína 
Dušková, Patrik Hábl a jako opavská spojka Jitka 
Štenclová. Záměr byl podpořen také rozmanitos-
tí vystavených děl a technik, vedle malby a kresby 
také digitální tisk, bronzová, dřevěná i lamináto-
vá plastika.       

Ruské umění 19. a 20. století
11. 9. – 31. 12. 2013
oratoř
Galerie výtvarného umění v Ostravě má ve svých 
fondech poměrně rozsáhlou sbírku více než sta 
děl ruských malířů 19. a 20. století. Jedná se o oje-
dinělý konvolut, který se svým významem řadí k 
prestižním sbírkám ruského umění v Národní ga-
lerii v Praze a v Galerii výtvarného umění v Ná-
chodě. Z tohoto souboru nám galerie zapůjčila 
díla předních ruských výtvarníků – krajinomalbu 
zastupoval I. I. Šiškin, V. V. Pěrepletčikov, J. J. Kle-
ver. aj., dějinné události zachytil K. V. Lebeděv, 
impresionismus zde představoval nádherný žán-
rový motiv N. P. Bogdanova-Bělského, nejmladší 
generace ruského malířství 20. století je zde za-
stoupená díly K. A. Korovina a M. N. Dobronravo-
va. 

Opava – Vídeň v dlouhém 19. století
14. 11. – 29. 11. 2013
refektář
Komorní výstava se konala u příležitosti 20. výro-
čí Rakouské knihovny, která byla jako dar vlády 
Rakouské republiky slavnostně otevřena 18. říj-
na 1993 na Slezské univerzitě. Výstava fotografií 
shromážděných v rámci badatelské činnosti při 
práci na publikaci „Opava – Vídeň. Měšťanská 
kultura 19. století mezi periférií a centrem“, její-
miž autory jsou Martin Pelc, Pavel Šopák a Hana 
Šústková, se snažila připomenout a upozornit na 
široké a mnohačetné vazby v nejrůznějších ob-
lastech společenského, kulturního i vědeckého 
života mezi tehdejším hlavním městem Rakous-
kého (Českého) Slezska a metropolí habsburské 
monarchie v 19. století.   

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navští-
vilo celkem návštěvníků: 1 397.
V průběhu výstavního bloku byly pro veřejnost 

připraveny 2 přednášky k výstavě Opava – Vídeň 
v dlouhém 19. století.

Doprovodné aktivity:
Přednáška Vzpomínky na Vídeň / Architektura 
Opavy a Rakouská metropole, pondělí 18. 11. 
2013 od 18:00
Doprovodnou přednášku k výstavě „Opava 
– Vídeň v dlouhém 19. století“ vedl jeden z auto-
rů, a to doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. Věnoval se 
zde z velké části i jednotlivým budovám a interi-
érům na fotografiích, jejich architektům a historii. 

Přednáška Historie Rakouské knihovny, pondělí 
16. 12. 2013 od 18:00
Doprovodnou přednášku k výstavě „Opava – 
Vídeň v dlouhém 19. století“ vedla doc. PhDr. 
Marie Gawrecká, CSc., která se věnovala přede-
vším minulosti a současnosti knihovny. Dalším 
hostem byla vedoucí knihovny Zlatuše Vlhová, 
která představila fondy knihovny a služby, které 
knihovna poskytuje.   

Propagace, mediální ohlas:
K výstavám byly vydány tištěné pozvánky a pla-
kát. O výstavách referovaly regionální noviny 
a regionální mutace celostátních novin. Upo-
zornění na výstavy bylo uvedeno v měsíčníku 
o umění, architektuře, designu a starožitnostech 
Art+Antibes, ve čtrnáctideníku současného vý-
tvarného umění Atelier a na zpravodajském por-
tálu Slezské univerzity.     

Festivaly a celorepublikové kulturní akce:
Dům umění a kostel sv. Václava se také zapojili do 
programu „Slezské muzejní noci“, „Dnů evropské-
ho dědictví 2013“ a oslav „Dne dětí“. V prostorách 
Domu umění a kostela sv. Václava proběhly vý-
stavy a doprovodné programy v rámci festivalů 
„Další břehy“ a „Bezručova Opava“.

Festival Další břehy, 3. 4. – 28. 4. 2013
V rámci 17. ročníku festivalu divadla, filmu, hudby 
a poezie „DALŠÍ BŘEHY“ s podtitulem „Skrze hří-
chy do nebe“ se v kostele sv. Václava uskutečnil 
zahajovací obřad a vernisáž výstavy fotografií Jin-
dřicha Štreita „Skrze hříchy do nebe“. V refektáři 
Domu umění také proběhl komponovaný večer 
„Post Scriptum Hieronymus Bosh“. Hudbou, slo-
vem a obrazem provázel Bohumil Vurm a Štěpán 
Rak.  
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Otevírání turistické sezony, 7. 4. 2013
V rámci akce „Otevírání turistické sezóny v Opavském 
Slezsku“ proběhly v Domě umění dvě komen-
tované prohlídky k výstavě „Dobrodružné světy 
Zdeňka Buriana“. Návštěvníkům byla přiblíže-
na historie jednotlivých vystavených děl a také 
se dozvěděli zajímavosti z malířova života. 

Slezská muzejní noc, 24. 5. 2013
V pátek 24. května se Dům umění zapojil (jako ka-
ždým rokem) do akce „Slezská muzejní noc“, aby 
mohl představit návštěvníkům aktuální výstavy 
a prostory Domu umění v netradiční hodinu a 
zvláště pro tuto příležitost připravený speciální 
program. Zahájení proběhlo v kostele sv. Vác-
lava vystoupením sboru Insalata Silesiana. Pro 
návštěvníky byly pak připraveny komentované 
prohlídky výstavy „Generace Národního divadla“ 
a výstavy „Společné příběhy Pavla Formana a Jin-
dřicha Štreita“. Animátorka Domu umění měla 
připraveny animační programy pro dospělé k vý-
stavě „Generace Národního divadla“. 

Den dětí, 26. 5. 2013
V Domě umění byl v neděli 26. května připraven 
zábavný program plný her i úkolů. Po jejich spl-
nění byly děti přijaty do cechu umělců.   

Festival Bezručova Opava, 2. 9. – 29. 9. 2013
Oficiální zahájení 56. ročníku festivalu „Bezru-
čova Opava“ a vernisáž výstavy „Duch Afriky“ se 
uskutečnilo v Domě umění a kostele sv. Václava 
ve čtvrtek 5. září. Na vernisáži vystoupily skupiny 
Yellow Sisters a Afrikana. V rámci festivalu byla v 
refektáři Domu umění následně otevřena výstava 
„Kamzíci v Jeseníkách 1913–2013“, jejíž součástí 
bylo promítání dokumentů a přednáška význam-
ného cestovatele, sběratele a preparátora zvěře 
Viléma Borůvky. Poslední výstavou, která byla 
uvedena v rámci festivalu, byla výstava „Návrat 
domů aneb cesta legionáře Václava Balcara ko-
lem světa“. Vernisáž doprovodila hrou na xylofon 
Bena Havlů, jejíž koncert následoval po ukončení 
vernisáže. 

Dny evropského dědictví, 14. 9. 2014 
Jako každý rok i letos se Dům umění zapojil do 
festivalu „Dny evropského dědictví“ a zprostřed-
koval zájemcům tři komentované prohlídky 
prostorů s odborným výkladem k historii obou 
staveb, ve kterých sídlí, tedy bývalého domini-
kánského kláštera v Opavě a přilehlého kostela 
sv. Václava.  
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Umělecká beseda / UB – Letadlo
Čtvrtek 14. listopadu 2013 v 17:00 hodin v Domě umění v Opavě
Kurátor výstavy Lucie Šiklová

Opavská kulturní organizace Vás srdečně zve na zahájení výstavy ke 150. výročí založení Umělecké besedy

Současně budou v Domě umění zahájeny další dvě výstavy
Výstava potrvá do 31. prosince 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: +420 553 668 734, +420 734 862 481

Jitka Štenclová → Mirek Kaufman → Jakub Stretti

→
Patrik Hábl → Jan Kovařík→ Luděk Míšek→ Jindřich Zeithamml
Josefína Dušková → Vladimír Véla → Miloslav Moucha → David Frank

Aleš Růžička → Petr Stanický → Vladimír Kopecký

pozvánky / výběr:
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Ke každému bloku výstav v Domě umění jsou 
připravovány animační programy určené přede-
vším školním a organizovaným skupinám. K vy-
braným výstavám jsou připraveny také programy 
v Galerii Obecního domu. Snahou je nabídnout 
vhodné programy všem věkovým kategoriím, ale 
samozřejmě je brán zřetel na obsahy a záměry 
konkrétních výstav. 
Školy jsou o animačních programech informo-
vány prostřednictvím e-mailu ředitelům, kon-
krétním vyučujícím, skrze webové stránky OKO 
a také letáčky, které jsou k dispozici v Domě 
umění, v informačním centru Opavy, v Okresní 
knihovně Petra Bezruče. Dále jsou animace pro-
pagovány všude tam, kde program Domu umění.
Nově byly v roce 2013 realizovány animace pro 
veřejnost. Dvě animace pro dospělé proběhly 
v rámci Slezské muzejní noci, dále se uskutečnily 
dvě víkendové animace pro dospělé a pro rodiče 
s dětmi v rámci výstavy Duch Afriky.

Animační programy v Domě umění k cyklu 
výstav od 11. 1. do 24. 2. 2013  

První blok výstav roku 2013 nabídl animační 
programy všem věkovým skupinám. Pro MŠ 
a 1. stupeň ZŠ byl připraven program k výstavě 
Richarda Nikla „Monastery Show“, ZŠ a SŠ byly ur-
čeny animace k výstavě Moniky Žákové „Prázdný 
papír“ a Imricha Vebera „HOMOurban“. Pro všech-
ny věkové kategorie byl nachystán program k vý-
stavě „Barokní umění“.

Richard Nikl / Monastery Show

Cílem tohoto programu bylo především rozvíjení 
výtvarné fantazie, citlivosti a tvůrčích dovedností 
dětí. Program seznámil děti s pojmem instalace, 

zaměřil se na neexistující názvy děl Richarda Nik-
la a umožnil dětem, aby si na chvíli vyzkoušely 
roli umělce. Průběh animace byl založen na prin-
cipu náhody, kdy posloupnost činností závisela 
na nahodilém výběru dětí.
Děti kladně přijímaly hru na překvapení, těšily se, 
jaká nová aktivita je čeká. Pozitivně na program 
reagovali i vyučující, oceňovali zejména pestrost 
a netradičnost jednotlivých úkolů.
Počet realizovaných programů od 11. 1. do 24. 2. 
2013: 2

Monika Žáková / Prázdný papír

Program k této výstavě byl připraven pro vyšší 
třídy: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ. Ke každému 
typu programu byly vytvořeny pracovní listy.
Program žákům a studentům představil abstrakt-
ní umění, techniku malby Moniky Žákové, zabý-
val se jejími náměty a návazností na ženskou linii 
umění. Program pro mladší děti kladl důraz na 
tematiku pavučin, hledání prázdna v prázdných 
papírech a vlastní zpracovávání námětu prázdné-
ho papíru.
Starší se mimo jiné seznámili s pojmem zlatý 
řez, srovnávali abstraktní tvorbu Moniky Žákové 
s díly dalších abstraktních umělců a seznámili se 
s umělkyněmi, na které Monika Žáková vědomě 
navazuje.
Studenti i žáci nejvíce ocenili vlastní tvorbu. 

Animační programy
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Vyučující zaujalo netradiční seznámení se s obrazy.
Počet realizovaných programů od 11. 1. do 24. 2. 
2013: 3

Imrich Veber / HOMOurban 

Animační program představoval opavského 
fotografa Imricha Vebera, zabýval se dokumen-
tární fotografií i samotnou tematikou města. Byl 
určen především žákům 2. stupně ZŠ a studen-
tům SŠ.
Skrze fotky poznávali žáci a studenti různá měs-
ta, aby nakonec došli k zjištění, že všude žije stej-
ný městský člověk. Odhalovali cíle dokumentu 
a v závěru programu vytvořili společnou koláž 
města.
Počet realizovaných programů od 11. 1. do 24. 2. 
2013: 0

Barokní umění

 K výstavě barokního umění byly připraveny pro-
gramy pro všechny věkové kategorie. Ke každé-
mu programu byly vytvořeny pracovní listy.
 Program pro mladší děti se zaměřoval na 
biblické příběhy, vysvětloval, co je to kontrast, 
umožnil dětem vyzkoušet si malbu alegorie roč-
ního období.
Program pro starší žáky a studenty poukazoval 
na rozdíl mezi barokem a manýrismem, odhalo-
val základní znaky barokní malby, představoval 
biblické a mytologické příběhy. Závěr animace 
tvořila malba alegorie lidské vlastnosti.
 Program tak seznamoval nejen s vizuální 
podobou barokní malby, ale také s jejími princi-
py, východisky a duchovní podstatou.
Počet realizovaných programů od 11. 1. do 24. 2. 
2013: 0

Animační programy v Galerii Obecního 
domu k cyklu výstav od 7. 2. do 31. 3. 2013

Pro výstavu v Galerii Obecního domu byl vytvo-
řen animační program, který byl nabízen 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 (Zapomenutí hrdinové).
 K programu byl vytvořen pracovní list, 
který účastníci využívali během programu a se 

kterým mohou dále pracovat ve školní výuce.
Století uletí

Tento animační program byl připraven k výstavě 
„Století Češi“ Jana Langera. Účastníci se seznamo-
vali nejen s vizuální proměnou fotografovaných 
stoletých Čechů, ale také s jejich životními osudy. 
Kromě přiřazování mladší varianty portrétu, srov-
návali vlastní představu o životě fotografovaných 
se skutečností. Prostřednictvím přání stoletých 
lidí přemýšleli nad těmi vlastními. 
V závěru sami proměňovali kresbou portréty mla-
dých lidí v portréty stoletých a přemýšleli nad fy-
zickou proměnou lidské tváře nejen vlivem času, 
ale také životních událostí.
Program byl určen především 2. stupni ZŠ a SŠ. 
Cílem bylo přiblížit svět stoletých náctiletým. Stu-
denti byli během animace velmi vnímaví, proje-
vovali zájem o životní peripetie lidí ve věku jejich 
praprarodičů. Závěrečná kresebná část byla přiví-
tána velmi pozitivně se zajímavými výsledky.
Počet realizovaných programů od 7. 2. do 31. 3. 
2013: 5

Animační programy v Domě umění k cyklu 
výstav od 8. 3. 2013 do 30. 4. 2013  

K druhému bloku výstav v Domě umění byly při-
praveny animační programy k výstavám „Barokní 
umění“ a „Dobrodružné světy Zdeňka Buriana“. 
Pro obě výstavy byly nachystány programy pro 
všechny věkové kategorie (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 
2. stupeň ZŠ a SŠ). K jednotlivým programům 
byly připraveny pracovní listy, taktéž uzpůsobe-
né věku účastníků.
Pro očekávaný zvýšený zájem o animace „Dobro-
družné světy Zdeňka Buriana“ byl dočasně zvý-
šen počet animátorek na dvě. Krom realizace cel-
kového vyššího počtu animací byl také umožněn 
průběh dvou animací pro různé věkové skupiny 
současně.
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Barokní umění

 K výstavě barokního umění byly připraveny pro-
gramy pro všechny věkové kategorie. Ke každé-
mu programu byly vytvořeny pracovní listy.
Mladší děti se zaměřovaly na biblické příběhy, 
dovídaly se, co je to kontrast, malovaly alegorii 
ročního období.
Starší žáci a studenti řešili rozdíl mezi barokem 
a manýrismem, odhalovali základní znaky barok-
ní malby, rozlišovali různorodé náměty, hledali 
v obrazech biblické a mytologické příběhy a na-
konec malovali alegorii lidské vlastnosti. Získávali 
tak znalosti v pojmech i obrazech, rozvíjeli tvůrčí 
a explorativní dovednosti, komunikační schop-
nosti i hodnotící dovednosti.
Program zaujal střední školy, studenti nejvíce 
oceňovali vlastní tvůrčí činnost a následné roz-
luštění dané alegorie.  
Počet realizovaných programů od 8. 3. do 30. 4. 
2013: 2

Ve stopách Zdeňka Buriana

Programy „Ve stopách Zdeňka Buriana“ byly vy-
tvořeny k výstavě „Dobrodružné světy Zdeňka 
Buriana“. 
Pro MŠ byl program koncipován jako cesta 
do minulosti, kdy se děti postupně díky olejo-
malbám Zdeňka Buriana dostaly ze současnosti 
přes starověk až do pravěku. Cestou děti získáva-
ly informace o jednotlivých obdobích, podrobně 
prozkoumávaly vybrané obrazy, svou kreativitu 
rozvíjely při mnohých tvůrčích aktivitách, např. 
vymýšlení indiánského jména či tvorbě papírové-
ho trilobita. Vyučující oceňovali pestrost a nápa-
ditost programu, děti pozitivně přijímaly veškeré 
aktivity, byly zaujaty především vlastnoruční vý-
robou trilobita a lovem mamuta.
Děti z 1. stupně ZŠ čekala také cesta do minu-
losti, k dispozici už ale měly cestovatelský deník, 
v němž plnily úkoly či si do něj zapisovaly poznatky.

K jednotlivým obdobím už byly úkoly složitější, 
v pravěku se věnovaly podrobněji čtvrtohorám 
a prvohorám. V závěru si děti samy vytvořily 
vlastní zkamenělinu trilobita či přírodniny. Vyu-
čující nadchla nenásilná forma programu, při níž 
však děti získaly velké množství nových poznat-
ků. Děti zaujalo ověřování, zda by v pravěku byly
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lovci či sběrači a také tvorba vlastní zkameněliny.
Pro 2. stupeň a střední školy se animační program 
zaměřoval na ilustrační tvorbu Zdeňka Buriana. 
Prostřednictvím pracovních listů ve formě zápis-
níku Zdeňka Buriana žáci a studenti získávali in-
formace o osobnosti Zdeňka Buriana, odhalovali 
techniku jeho ilustrací, ale i obsah ilustrovaných 
knih. V závěru vytvářeli živé ilustrace, při nichž se 
sami žáci a studenti měnili v hrdiny ukázek dob-
rodružné literatury, a malovali potřebné rekvizity. 
Následně byly tyto živé ilustrace nafoceny. Vyu-
čující zaujalo zaměření programu nejen na oblast 
výtvarného umění, ale také na oblast literární. 
Žáky a studenty nadchlo především vytváření 
živých ilustrací.
Počet realizovaných programů od 8. 3. do 30. 4. 
2013: 75

Animační programy v Domě umění 
k cyklu výstav od 14. 5. 2013 do 30. 6. 2013  

Ve třetím bloku výstav byly nabízeny galerijní 
animace „Rebelové a snílci“ k výstavě „Generace 
Národního divadla“ a „Čtyři oči, dva pohledy, je-
den příběh“ k výstavě Pavla Formana a Jindřicha 
Štreita „Společné příběhy“. Připraveny byly vari-
anty pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ.
K oběma výstavám byly vytvořeny pracovní listy, 
opět přizpůsobeny jednotlivým věkovým kate-
goriím.

Program „Rebelové a snílci“ byl také dvakrát rea-
lizován zdarma pro veřejnost v rámci Slezské mu-
zejní noci 24. 5. 2013.

Rebelové a snílci

Galerijní animace „Rebelové a snílci“ si kladla 
za cíl představit vybrané umělce Generace 
Národního divadla jako mladé, nadšené, rebelu-
jící i snící osobnosti. Přibližovala okolnosti vzniku 
Národního divadla, připomněla podíl jednotli-
vých umělců na jeho výzdobě a blíže se věnovala 
vystaveným dílům.
Jednotliví umělci byli představeni žákům 1. stup-
ně ZŠ prostřednictvím odhadovaných přezdívek 
a jejich díla pomocí dílčích tvůrčích aktivit. Celý 
program završila vlastní tvorba, při níž děti ma-
lovaly svou představu víly dnešní doby. Žáci tak 
rozvíjeli znalosti v pojmech i obrazech, výtvarnou 
citlivost, tvůrčí dovednosti, ale i komunikační 
a hodnotící schopnosti.
Program pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a dospělé se ote-
víral připomínkou známých informací. Návštěv-
níci rozhodovali, kdo byl hlavní architekt, sochař, 
malíř výzdoby foyeru atd. Následně zjišťovali 
věk umělců v době otevření Národního divadla, 
jejich podíl na jeho podobě a tipovali přezdívky 
jednotlivých autorů. Věnovali se detailům sochy 
J. V. Myslbeka, hledali souvislost mezi malbami 
a Rukopisy Královéhradeckým a Zelenohorským, 
odhalovali názvy Ženíškových alegorií, vnímali 
Mařákovu krajinu, na základě portrétů vytvá-
řeli imaginární rozhovor mezi paní Hynaisovou 
a Dívkou se slunečníkem, ve skupinách malovali 
alegorii vylosované umělecké oblasti. Celý pro-
gram završovala anketa o největšího rebela a nej-
většího snílka této generace.
Program ocenili především středoškolští vyučují-
cí, kteří jej vnímali jako příjemné zpestření právě 
probírané školní látky. Studenti se velice aktivně 
zapojovali nejen při dílčích úkolech, ale také bě-
hem hlasování o rebela a snílka i při vlastní tvorbě.
Animace pro veřejnost měla oproti běžným 
animacím pro školní skupiny netradiční podobu 
i průběh, neboť se sešla skupina lidí, kteří se mezi 
sebou neznali, byli rozdílného věku i zájmů. První 
animace se navíc kromě dospělých návštěvníků 
účastnily také děti, což vyžadovalo specifický pří-
stup. Všichni účastníci animace se aktivně zapo-
jovali během celého programu, oceňovali dlou-
hodobější a aktivnější vnímání vystavovaných děl 
i možnost seberealizace při vlastní tvorbě.
 Počet realizovaných programů od 14. 5. do 30. 6. 
2013: 5 (+ 2 v rámci Slezské muzejní noci)
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Čtyři oči, dva pohledy, jeden příběh

Program „Čtyři oči, dva pohledy, jeden příběh“ 
seznamoval návštěvníky s osobnostmi Pavla For-
mana a Jindřicha Štreita, s jejich tvorbou, odhalo-
val odlišnosti a hledal souvislosti v jejich dílech.
Mladší děti (1. stupeň ZŠ) přiřazovaly malby Pavla 
Formana k fotkám Jindřicha Štreita, které inspiro-
valy vznik maleb, vyhledávaly informace o obou 
autorech, hledaly fotky a malby podle názvů a 
následně se samy zapojily do přeměny fotky Jin-
dřicha Štreita v malbu. Samy tak odhalovaly roz-
dílnost i podobnost obou médií i přístupů obou 
umělců.
Starší návštěvníci (2. stupeň ZŠ, SŠ) se více zamě-
řovali na srovnávání děl i osobností, na hledání 
souvislostí a společných znaků (materiál, barev-
nost, formát, téma, název), byli seznámeni s po-
drobnějšími informacemi. 
Program pro starší obsahoval také literární složku, 
během níž návštěvníci na základě velkoformáto-
vých maleb Pavla Formana psali vlastní příběh, 
aby se poté dozvěděli okolnosti vzniku inspirující 
fotky Jindřicha Štreita. Zakončení programu pro-
běhlo tradičně formou vlastní tvůrčí aktivity, kdy 
návštěvníci domalovávali reprodukci fotografie 
a mezi sebou poté srovnávali odlišné přístupy 
a výsledné podoby.
Počet realizovaných programů od 14. 5. do 30. 6. 
2013: 5

V době letních prázdnin proběhl jeden animační 
program „Rebelové a snílci“ pro příměstský tábor 
Helen Doron, kterého se zúčastnilo 9 dětí.

Animační programy v Domě umění 
k cyklu výstav od 4. 9. 2013 do 3. 11. 2013  

Pro školní a organizované skupiny byly v tom-
to bloku připraveny galerijní animace k výstavě 
„Duch Afriky“ pod názvem „Co termiti nesežrali“ 
a k výstavě „Ruské umění 19. a 20. století“ s ná-
zvem „Do široka, do daleka“.  Zaměřeny byly na 
všechny věkové kategorie a nově byly nabízeny 
animace také veřejnosti. 
Pro očekávaný zvýšený zájem o animaci „Co ter-
miti nesežrali“, byl počet animátorek navýšen na 
dvě. Mohly tak probíhat dvě animace současně, 
byl zajištěn kvalitní průběh vysokého počtu ani-
mací a navíc šlo takto realizovat animaci i pro po-
četnější skupiny, které se rozdělily na menší.

Co termiti nesežrali

Galerijní animace k výstavě „Duch Afriky“ byla 
připravena pro všechny věkové kategorie (MŠ, 
ZŠ, SŠ). 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ během 
animace využívaly pracovní listy upravené pro 
danou věkovou skupinu. 
Nejmladší děti se seznámily s Afrikou a africkým 
uměním prostřednictvím tvůrčích úkolů, za kte-
ré získávaly drobné předměty. Ty pak na konci 
programu vyměnily za odměnu, čímž pochopily 
princip směnného obchodu. Jednotlivé úkoly 
upínaly pozornost dětí k africkému fetiši, mas-
kám, hudebním nástrojům, ale i jednotlivým 
africkým kmenům. 
Nižší stupeň základních škol čekalo putování 
Afrikou, při kterém plnil úkoly týkající se také af-
rických fetišů, masek, hudebních nástrojů a jed-
notlivých afrických kmenů. Za jejich plnění děti 
sbíraly samolepky s motivem afrických soch, kte-
ré si lepily přímo do pracovních listů. Sami si tak 
vytvořily svou vlastní sbírku afrického umění. 
V závěru si zhotovily africký amulet pro štěstí.
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ se prostřednictvím 
kratičkého dotazníku seznámili s osobností Jiřího 
Blaty. Samostatnou a následně skupinovou prací 
získali znalosti o jednotlivých afrických kmenech 
a podobách afrického umění. Vyzkoušeli si hru 
na africké hudební nástroje při hudebním rituálu, 
namíchali si vlastní bylinkový čaj a vytvořili pikto-
gram afrického zvířete. Během animace si ujasnili 
pojmy jako je rituál, fetiš, polygamie, pochopili 
principy afrického umění a jeho vliv na vývoj mo-
derních uměleckých proudů. Vyzkoušeli si práci 
se šablonou a přírodními pigmenty.
Děti, žáci i studenti projevovali zájem o dané 
téma, byli zaujati výstavou samotnou i animač-
ním programem. Někteří účastníci, zejména 
z řad mladších dětí, navštívili animaci několikrát 
(se třídou, s družinou, rodiči, výtvarným krouž-
kem), což samo svědčí o jejich spokojenosti. Nej-
více děti i studenty zaujal hudební rituál, kterého 
se zúčastnili.
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Vyučující oceňovali zejména vtažení dětí, žáků 
a studentů do programu, pestrost úkolů a celko-
vou promyšlenost animace.

Počet realizovaných programů od 4. 9. do 3. 11. 
2013: 81 (+ 2)
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K výstavě „Duch Afriky“ byly připraveny také ani-
mace pro veřejnost: „Co termiti nesežrali rodičům 
a dětem“ a „Co termiti nesežrali dospělým“. Ty 
proběhly 19. října 2013 v 10:00 a 15:00. Dopole-
dní termín byl určen rodičům s dětmi, odpolední 
zájemcům z řad dospělých.

Co termiti nesežrali rodičům a dětem 

Také rodiče s dětmi mohli putovat Afrikou a plnit 
různorodé úkoly tykající se fetišů, afrických ma-
sek, afrických kmenů. V závěru si vyrobili vlastní 
africký amulet. Děti se tak hravou formou sezná-
mily s africkým uměním, s jeho duchovní rovinou.
Rodiče velmi oceňovali možnost prožít animaci 
společně s dětmi. Vytvořila se tak další příležitost 
pro společné zážitky rodičů a dětí a smysluplné 
trávení volného času. Rodiče by tuto možnost 
uvítali i v budoucnu.

Co termiti nesežrali dospělým

Dospělí mohli díky tomuto programu prozkou-
mat umění jednotlivých afrických kmenů, zahrát 
si na africké bubny a jiné nástroje a vyzkoušet si 
roli šamana při výrobě bylinkového čaje. Animač-
ní program měl vést k zvýšení aktivity a vnímá-
ní návštěvníků, umožnit jim odnést si z výstavy 
hlubší zážitky a prožít intenzivnější interakci 
s uměleckými díly.
Jelikož někteří rodiče přišli také s dětmi, utvořily 
se dvě skupinky – každá pod vedením jiné lektor-
ky a každá se svým vlastním programem. Ten se 
v jedné části spojil a následně opět pokračoval 
ve své linii. Každý návštěvník se tak účastnil pro-
gramu přizpůsobenému svému věku.
Tato varianta se projevila jako ještě ideálnější než 
předchozí, neboť rodič i dítě si animaci užili po 
svém, zároveň jim byl poskytnut prostor pro spo-
lečné zážitky. Velmi kladné ohlasy byly tedy i na 
animaci určenou dospělým návštěvníkům.



Do široka, do daleka

Galerijní animace k výstavě „Ruské umění 
19. a 20. století“.
Animace byla připravena pro žáky 2. stupně ZŠ 
a studenty středních škol. K animaci byly 
připraveny také pracovní listy, které měly sloužit 
k aktivnějšímu zapojení návštěvníků animace, ale 
také jako následný zdroj informací.
Prostřednictvím audio ukázek se žáci a studen-
ti zaměřovali na témata děl, vnímali atmosféru 
vystavených obrazů. Teprve následně při sa-
mostatné práci získávali informace o jednotli-
vých autorech, pochopili důvod a záměr vzniku 
Peredvižniků. Tvůrčí úkoly vedoucí k důkladněj-
šímu pozorování děl a hlubšímu vnímání skrze 
další smysly (sluch, chuť) byly završeny vlastní 
malbou.
Žáky zaujalo zejména propojení audio ukázek 
s vizuálním vnímáním, ale také chuťové zážitky. 
Vyučující zaujalo střídání různorodých činností.
Počet realizovaných programů od 4. 9. do 3. 11. 
2013: 2

Animační programy v Domě umění 
k cyklu výstav od 15. 11. do 31. 12. 2013  

Pro školní a organizované skupiny byly v tomto 
výstavním bloku připraveny galerijní animace 
k výstavě „Ruské umění 19. a 20. století“ s názvem 
„Do široka, do daleka“. Dále k výstavě Michala 
Gabriela „Sousoší“ pod názvem „Neplivejte pec-
ky na zem!“ a animace „Pošli to dál“ k výstavě 
Umělecké besedy „Letadlo“. Svůj program v tom-
to bloku měla možnost navštívit každá věková 
kategorie (MŠ, ZŠ i SŠ).

Do široka, do daleka

Text viz. animace v předchozím bloku.
Počet realizovaných programů od 15. 12. 
do 31. 12. 2013: 8

Neplivejte pecky na zem!

Galerijní animace k výstavě Michala Gabriela 
„Sousoší“.
K výstavě byly nabízeny animační programy pro 
všechny věkové kategorie (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 
2. stupeň ZŠ a SŠ). Děti, žáci i studenti měli 
k dispozici pracovní listy přizpůsobené svému věku.
Pro děti předškolního a mladšího školního věku 
byl program koncipován jako výprava k záhadné-
mu kufru, střeženému třemi ženskými postavami 
(jogínkami), skrz nebezpečná zvířata. Během vý-
pravy děti čekalo množství dílčích úkolů, jejichž 
cílem bylo seznámení se s osobností Michala 
Gabriela, s tématy, kterými se ve své tvorbě zabý-
vá, a s materiálem, s nímž pracuje. V závěru anima-
ce si děti vyzkoušely roli sochaře i sochy zároveň, 
a to při skupinové tvorbě sousoší ze svých těl.
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti středních škol se 
kromě bližšího seznámení s osobností Michala 
Gabriela dověděli také o jeho propojení se sku-
pinou Tvrdohlaví, blíže se zabývali symbolikou 
zvířat či příběhem tvorby Michala Gabriela. V zá-
věru animace sami řešili vlastní sousoší ze svých 
těl, úkol jim však byl pozměněn tím, že museli
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v nově vzniklém sousoší použít alespoň 
část Gabrielových soch a doplnit je o sochy 
vlastní. Vznikaly tak nové asociace, měni-
ly se vztahy mezi jednotlivými sochami, je-
jich uspořádání a celkové vyznění sousoší.
Děti, žáci, studenti i vyučující oceňovali zejména 
využití promítacího zařízení s charakteristickým 
„gabrielovským“ motivem žaludových čepiček 
při tvorbě vlastních sousoší, což dovršilo iluzi 
vlastní proměny v sochu. 

Počet realizovaných programů od 15. 12. do 31. 
12. 2013: 22

Pošli to dál…

Galerijní animace k výstavě Umělecké besedy 
„Letadlo“.
 
Program vytvořený pro 2. stupeň ZŠ a SŠ měl za 
cíl představit žákům a studentům Uměleckou be-
sedu jako spolek, který má již dlouholetou tradi-
ci, přesto však není nijak zkostnatělý a sdružuje v 
sobě také mladé současné umělce, prostřednic-
tvím dílčích úkolů a vlastní tvorby.

Počet realizovaných programů od 15. 12. do 31. 
12. 2013: 0

Den dětí v Domě umění, 26. 5. 2013

Pro děti byl na tento den připraven program, díky 
kterému se mohly proměnit v pravé umělce. Od 
9 do 16 hodin mohly děti v doprovodu svých ro-
dičů procházet celým Domem umění a kostelem 
sv. Václava, v jehož prostorách je čekalo celkem 
sedm stanovišť s úkoly. Dále mohly navštívit 
Obecní dům, kde jim byl nabízen další program.
V Domě umění děti vytvářely svou vlastní umě-
leckou značku, která nahrazovala jejich podpis, 
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vyráběly si ozdobný pytlík na odměnu, prokazo-
valy své znalosti barev, obratnost, malovaly ob-
rázek, který poté instalovaly v kostele sv. Václava 
a luštily vstupní heslo k paní Barvičce, bez kte-
rého by je k ní tajemný strážce nepustil. Za kaž-
dý splněný úkol děti získaly jednu barvu do své 
papírové palety a teprve po zaplnění celé palety 
mohly vstoupit k paní Barvičce, která je slavnost-
ně pasovala na malíře a ocenila jejich snahu slad-
kou odměnou.
S dětmi na jednotlivých stanovištích pracovalo 
celkem osm studentek Slezského gymnázia, tu-
díž nebylo zapotřebí navyšovat běžný počet za-
městnanců DU. 
I přes zpoplatnění vstupu rodičů oproti loňskému 
roku, nedošlo k poklesu návštěvnosti. Celkem do-
razilo 97 dětí. Akce byla kladně přijata, nejen děti 
se seznámily s celým prostorem Domu umění 
a s kostelem sv. Václava.
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1. blok výstav 
Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programů 
Monastery Show 2 18 
Prázdný papír 3 57 
HOMOurban 0 0 
Barokní umění 0 0 
Celkem 5 75 

 
2. blok výstav 

Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programů 
Barokní umění 2 30 
Ve stopách Zdeňka Buriana 75 1 283 
Celkem 77 1 313 

 
3. blok výstav 

Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programů 
Rebelové a snílci 5 (+ 2) 74 (+ 9) 
Čtyři oči, dva pohledy, jeden 
příběh 5 100 

Celkem 10 (+ 2) 174 (+ 9) 
 

4. blok výstav 
Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programů 
Rebelové a snílci 1 9 

 
5. blok výstav 

Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programů 
Co termiti nesežrali 81 (+ 2) 1 351 (+ 46) 
Do široka, do daleka 2 23 
Celkem 83 (+ 2) 1 374 (+ 46) 

 
6. blok výstav 

Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programů 
Do široka, do daleka 8 119 
Neplivejte pecky na zem! 21 327 
Pošli to dál… 0 0 
Celkem 29 446 
 

Galerie Obecního domu 
Program Počet realizovaných programů Počet účastníků programů 
Století uletí 5 66 
 
 
 



Celková čísla
Počet realizovaných programů v Domě umění / 

v Galerii Obecního domu Počet účastníků programů v DU / v Galerii OD 

209/5 3 446/66 

 

Školy, které se zúčastnily animací v tomto roce: 

MŠ 

MŠ Edvarda Beneše 
MŠ Mokré Lazce 
MŠ Monty, Ostrava-Třebovice 
MŠ Pekařská 
MŠ Rolnička 
MŠ Srdíčko Zborovská 
MŠ Velké Hoštice  
 
 

1. stupeň ZŠ 

ZŠ a MŠ Malé Hoštice 
ZŠ Boženy Němcové 
ZŠ Dvořákovy sady 
ZŠ Edvarda Beneše 
ZŠ Englišova 
ZŠ Havlíčkova 
ZŠ Hradec nad Moravicí 
ZŠ Ilji Hurníka  
ZŠ Kylešovice 
ZŠ Malé Hoštice 
ZŠ Nový svět, Montessori škola 
ZŠ Opava-Komárov 
ZŠ Opava-Vávrovice 
ZŠ Otice 
ZŠ Otická 
ZŠ Raduň 
ZŠ Slavkov u Opavy 
ZŠ Služovice 
ZŠ Šrámkova 
ZŠ T. G. Masaryka 
ZŠ Vrchní 
 

2. stupeň ZŠ 

ZŠ a MŠ Malé Hoštice 
ZŠ Boženy Němcové 
ZŠ Dvořákovy sady 
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ZŠ Edvarda Beneše 
ZŠ Englišova 
ZŠ Havlíčkova 
ZŠ Hradec nad Moravicí 
ZŠ Ilji Hurníka 
ZŠ Kylešovice 
ZŠ Mařádkova 
ZŠ Otická 
ZŠ Šrámkova 
ZŠ T. G. Masaryka 
ZŠ Velké Hoštice 
ZŠ Vrchní 
ZŠ Žižkova, Krnov 
 

SŠ 

Mendelovo gymnázium, Opava 
OA a SOŠL Opava 
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava 
Slezské gymnázium Opava 
SOU Stavební Opava 
Soukromá SŠ Praktik s.r.o., Horní Benešov 
SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry 
SPŠ Stavební, Opava 
SŠ Husova, Opava 
SŠ průmyslová a umělecká, Opava 
SŠHS a VOŠ Opava 
Střední zdravotnická škola, Opava  
 
 
Jiné 
 
Klub nadaných dětí (ZŠ Englišova) 
Výtvarný kroužek (ZŠ Hradec nad Moravicí) 
ZUŠ Bílovec 
ZUŠ Hradec nad Moravicí 
ZUŠ Iva Žídka, Kravaře 
ZUŠ Vítkov 
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku  
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice 
Příměstský tábor Helen Doron
 

 

83



speciální akce

Cena 17. listopadu za rozvoj občanské 
společnosti 2013

Akci pořádá Opavská kulturní organizace a statu-
tární město Opava ve spolupráci s  Rotary clubem 
Opava International. Cílem této akce je podpořit 
a ocenit studenty středních škol a učilišť na území 
Statutárního města Opavy, kteří vyvíjejí aktivity, 
akce a iniciativy, které pomohly nebo pomáhají 
v jakékoliv oblasti veřejného zájmu v Opavě: 
ekonomické, politické, kulturní, zdravotní, eko-
logické, sociální, vzdělávací (například pomoc 
a podpora menšin, dětí a mládeže, rodin, bezpeč-
nosti ve městě, pořádání kulturních akcí, vedení 
funkčních studentských parlamentů) a podobně. 
Výsledky byly vyhlášeny dne 17. listopadu 
v 17 hodin v klubu Art. Ke slavnostní atmosféře 
vyhlášení přispěly fanfáry Základní umělecké 
školy V. Kálika pod vedením Petra Boučka, poté 
studentům poděkoval primátor města Zdeněk 
Jirásek za jejich práci. Po ocenění nominovaných 
následoval dárek pro všechny – koncert kapel 
Mendlova gymnázia Smoke-Tidap a Crimson Dawn.
 Studentky a studenti nominovaní na Cenu 
17. listopadu za rozvoj občanské společnosti:
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší od-
borná škola Opava: Anna Černá
Slezské gymnázium Opava: Luděk Plachký
Střední průmyslová škola stavební: Petr Fáborský
Střední škola průmyslová a umělecká: Kateřina 
Baurová, Kateřina Březinová, Kateřina Hrbáčová, 
Tereza Bínová, Tereza Cagášková (jako skupina 
studentek)
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná 
škola Opava: Lucie Chudárková
Střední odborné učiliště stavební: Filip Rašo

Držitelkou ceny se stala Anna Černá.

Čajíček v jurtě

Ve dnech 12. – 15. 2. 2013 probíhala speciální 
akce s názvem „Čajíček v jurtě“, jednalo se o mi-
mořádný animační program probíhající v mon-
golském obydlí, které jsme pro tyto účely posta-
vili vedle Obecního domu.  Akce byla určena pro 
děti z MŠ, žáky 1. stupně ZŠ, byla zdarma a celý 
program trval přibližně 90 minut. Celkově se ho 
zúčastnilo 174 dětí z 9 tříd, z toho 5 MŠ.

Náplní nebyl jen dětský čaj podávaný v netradič-
ním prostředí, ale děti si vyrobily vlastní panen-
ku, vybarvily si mandalu a při tvorbě se dozvědě-
ly spoustu zajímavých informací o životě v jurtě 
i její symbolice.
Pro malé návštěvníky z řad veřejnosti byl nachys-
tán kvíz o jurtě, různé předlohy mandal a návod 
na vyrobení panenky pro štěstí i s materiálem.

Literární a výtvarná soutěž „O cenu primátora 
města“ na téma „Návraty ke kořenům“

Statutární město Opava a Opavská kulturní orga-
nizace ve spolupráci s Knihovnou Petra Bezruče 
a Základní uměleckou školou (výtvarný obor) 
vyhlásili 2. září 2013 literární a výtvarnou soutěž 
„O cenu primátora města“, tentokrát na téma 
„Návraty ke kořenům“. 
Akce byla určena pro děti a mládež do 19 let, žijící 
nebo studující v Opavě, městských částech Opa-
vy a na Opavsku, pro žáky a studenty mateřských, 
základních, středních škol a posluchače umělec-
kých oborů okresu Opava. Zájemci se mohou do 
soutěže přihlásit individuálně nebo v rámci školy. 
Úkolem účastníků je výtvarně či literárně vyjádřit 
svůj pohled na dané téma. Důraz má být kladen 
na minulost vlastní rodiny, folklór, slavné rodá-
ky a regionální specifika Opavska. Do soutěže je 
možné se zapojit do 30. května 2014. Slavnostní 
vyhlášení výsledků, předání ocenění primátorem 
a vernisáž výtvarných prací se uskuteční v  září 
2014 v rámci 57. ročníku festivalu Bezručova Opava.

Vítání prvňáčků, 9. 9. 2013

Společně se Statutárním městem Opava, Středis-
kem volného času, Slezským divadlem a MPO při-
pravila Opavská kulturní organizace akci „Vítání 
prvňáčků“. Slavnostní přivítání prvňáčků podpo-
řilo OKO nejen přípravou svých stanovišť s úkoly 
pro děti na Horním náměstí, ale také promítnu-
tím pohádky v Sále purkmistrů Obecního domu.
Od 8.30 do 9.45 si tak děti mohly ověřit své zna-
losti o městě, v němž navštěvují základní školu, 
a to prostřednictvím mapy, do níž umísťovaly 
obrázky známých opavských budov. Vyzkoušely 
si stavbu Obecního domu a vybarvovaly omalo-
vánku s motivem, jenž souvisí s expozicí Cesta 
města.
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S Domem umění souviselo skládání puzzlů s mo-
tivy obrazů z aktuálních či dříve probíhajících vý-
stav a seznámení dětí se sochou Utíkající dívky. 
Ta byla dětem v rámci jednoho stanoviště před-
stavena jako školačka, které děti pomáhaly třídit 
vhodné a nevhodné věci do školy.
Hravou formou se tak děti seznámily s historií 
i současnou podobou města, s uměním, se kte-
rým se v něm mohou setkat, ale také s činností 
expozice Cesta města a Domu umění. U všech 
stanovišť OKO velmi aktivně pomáhalo deset 
studentů Slezského gymnázia. Přesný počet dětí, 
které se akce zúčastnily, nelze stanovit. Z vytí-
ženosti všech stanovišť bylo ovšem jasně znát, 
že byl vysoký.
Od 10 hodin pak předem přihlášené třídy zhlédly 
v Sále purkmistrů Obecního domu zdarma ani-
movanou pohádku Kozí příběh se sýrem. Promí-
tání tak doplnilo nabídku Slezského a Loutkového 
divadla a umožnilo celou akci završit pohádkou 
pro více dětí než v předchozích ročnících „Vítání 
prvňáčků“, neboť kapacita obou zmiňovaných 
divadel je omezená. Promítání v Obecním domě 
se zúčastnilo přibližně padesát žáků s pedagogic-
kým doprovodem. Slavnostní atmosféru dodala 
celé akci také Ing. Andrea Štenclova z Odboru 
školství, mládeže a sportu, která přišla děti před 
pohádkou pozdravit a uvítat v řadách školáků.

Festival Jeden svět v Opavě 2013

Festival dokumentárních filmů o lidských právech 
tentokrát s názvem „Bojíte se snášet“ probíhal 
v Opavě již po čtvrté a to v termínu 18. – 22. 3. 
2013.

Opavanům jsme mohli letos nabídnout velký 
a různorodý výběr filmů. Ve výběru jednotlivých 
snímků nám velmi pomohla účast na lednovém 
„nakoukávacím víkendu“, kde jsme měli čas i pro-
stor se o filmech dozvědět více od organizátorů 
a „spolunakoukávačů“ festivalu.

Festival jsme propagovali formou A1 plakátů, A2 
plakátů s vypsaným programem (obojí ve výle-
pu), skládanými letáky s podrobným programem, 
které byly k dostání na obou našich budovách 
(Obecní dům a Dům umění) ve všech prostorách 
a také na informačním centru města Opavy. Akci 
jsme také propagovali přes místní měsíčník Hlás-
ka, kde jsme uveřejnili článek přibližující program 
festivalu.
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Navázali jsme vzájemnou spolupráci s opavským 
týdeníkem 5 + 2, kde vyšel další článek o festivalu. 
Školy byly osloveny  formou emailu s přiloženým 
rozpisem programu. Akci jsme také propagovali 
na webových stránkách Opavské kulturní organi-
zace a klubu Art.

Letos jsme oslovili více potencionálních debaté-
rů. Na školních projekcích jsme spolupracovali se 
studenty Slezského gymnázia v Opavě. Projekce 
pro veřejnost doprovázely debaty s opavským 
sociologem Jiřím Siostrzonkem a to u filmů Na 
sever od slunce a Chudoba cti netratí. Dalším na-
ším členem , který vedl diskusi u několika filmů 
pro veřejnost i pro školy, byl  Martin Tichý, ve-
doucí Eurocentra Ostrava. K filmu Ztracené řeky 
promluvil s diváky ekolog z Natury Opava Jakub 
Kubačka.

Filmy jsme promítali ve dvou prostorech Obec-
ního domu. Sál Purkmistrů s kapacitou 100 osob 
byl připraven pro školy a klub Art se stejnou ka-
pacitou sedících pro veřejnost.
Připravili jsme program projekcí na celý pracovní 
týden. Bylo promítnuto 16 filmů pro veřejnost 
a 6 filmů pro školy spolu s projekcí č. 1 a projekcí č. 2.

Letos se můžeme pochlubit větší návštěvností. 
Přikládáme zásluhu tomu, že jsme oslovili více 
debatérů, rozšířili náš tým a připravili rozsáhlejší 
propagaci. Celková návštěvnost festivalu Jeden 
svět  2013 v Opavě byla 2 057 diváků, z toho 
1 209 diváků ze škol a 848 z řad veřejnosti.

Složení organizačního týmu:
Eva Dokoupilová - koordinace projekcí pro veřej-
nost, propagace
Simona Juchelková - koordinace školních projekcí
diskutéři: Jiří Siostrzonek, Martin Tichý, Jakub 
Kubačka a studenti Slezského gymnázia v Opavě
technické zajištění: Roman Fic, Michal Kunze, 
Jan Latka



Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj dík Radě statutárního města Opavy a ostatním představitelům města 
za finanční i jinou podporu, bez které by činnost Opavské kulturní organizace nebyla možná. Všem ná-
vštěvníkům také děkujeme za jejich přízeň a účast na jednotlivých akcích, která je dokladem jejich úspěš-
nosti i motivací k naší další činnosti.

Dále bych chtěla poděkovat všem našim partnerům za spolupráci při realizaci výstav, jednotlivých akcí 
i rozšiřování a doplňování expozice, především:
Slezskému zemskému muzeu, Slezské univerzitě v Opavě, Institutu tvůrčí fotografie FPF, Galerii výtvar-
ných umění v Ostravě, Národnímu památkovému ústavu v Ostravě – detašovanému pracovišti v Opavě, 
Akademii věd ČR, Zemskému archivu v Opavě, Římskokatolické farnosti sv. Ducha v Opavě, Římskoka-
tolické farnosti Panny Marie v Opavě, Muzeu Bruntál, soukromému sběrateli Pavlu Šopákovi, Slezskému 
gymnáziu v Opavě, Mendlovu gymnáziu v Opavě, Knihovně Petra Bezruče v Opavě a dalším, kteří spolu-
pracovali s  Opavskou kulturní organizací v roce 2013.

Mé velké díky patří v neposlední řadě také všem zaměstnancům Opavské kulturní organizace za jejich 
úspěšnou práci, kterou odváděli po celý rok 2013.

Výroční zprávu předložila v Opavě dne 16. 4. 2014                          ……………………………………………
 Ing. Jana Hynarová, ředitelka
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