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Opavská kulturní organizace je příspěvkovou 
organizací města, která vznikla na základě zři-
zovací 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 2014 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 partne-
ry a k jejich seznamu se snažíme připojovat dal-
ší, především z řad neziskových a studentských 
organizací. Prostory Obecního domu i Domu 
umění a kostela sv. Václava byly ve velké míře vy-
užívány nejen při organizaci našich akcí, ale také 
formou pronájmů, a to jak soukromým subjek-
tům za ceny dle Ceníku nájmů, tak příspěvkovým 
organizacím za zvýhodněné sazby, ve spoluprá-
ci s městem pak také formou výpůjčky.  Kostel 
sv. Václava byl oblíbeným místem nejen pro ko-
nání koncertů, ale také k vykonání sňatečných 
obřadů, jak dokladují námi vedené statistiky pro-
nájmů. 

Rok 2014 byl pro naši organizaci velmi úspěšný. 
Celkově se zúčastnilo programů nabízených orga-
nizací více než 61 tisíc návštěvníků, což v součtu 
znamená 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 2014 se mimo jiné podařilo dosáhnout:

- byla zlepšena image Opavské kulturní organizace 
jako celku i jejich jednotlivých částí

- v Domě umění bylo zrealizováno 6 výstavních 
bloků s celkem 18 samostatnými výstavami, při-
čemž k těm nejúspěšnějším můžeme přiřadit 
„Mosty / Iva Mrázková“, „Akty z let 1923–1929 
/ František Drtikol“, „Psychedelia“ či výstavu 
„Giganti doby ledové“; posledně jmenovaná byla 
co do počtu návštěvníků nejúspěšnější výstavou 
za dobu existence organizace. Dům umění s kos-
telem sv. Václava v roce 2014 navštívilo více než 
31 tisíc návštěvníků, a to nejen z Opavy, ale také 
z Ostravska, Bruntálu, Krnova i ze vzdálenějších 
míst naší země i zahraničí

- Opavská kulturní organizace se opět zapojila do 
akce Slezská muzejní noc – programů nabízených 
organizací během této jediné noci se celkem 
zúčastnilo 854 osob

 - ve spolupráci se SMO se organizace spolupo-
dílela na programu každoročních akcí: Den dětí, 
Dny evropského dědictví, v Opavě se konalo 
Národní zahájení Dnů evropského dědictví 
a konkrétně v kostele sv. Václava proběhlo slav-
nostní zahájení, kterého se, kromě řady význam-
ných osobností a představitelů veřejného života, 
zúčastnilo enormní množství návštěvníků

- 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, 
„Opavské hradby“, „Opava železniční“ „Českoslo-
venské legie v Rusku 1914–1919“ a „Příběhy míst 
/ Topografie soudobé paměti“. Expozice Cesta 
města přivítala v roce 2014 více než 10 tisíc ná-
vštěvníků
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- v rámci výstavní činnosti jsme pokračovali 
v úspěšné spolupráci s Galerií výtvarných umě-
ní 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 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

- stálá nabídka komentovaných prohlídek byla 
opět rozšířena, a to o cyklus „Putování za osob-
nostmi“, prohlídku hlavní části Městského hřbito-
va s odborným komentářem lektora, komentova-
né prohlídky se trvale setkávají s velkým ohlasem 
návštěvníků

- 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

- s velmi kladným hodnocením a ohlasem se 
setkala výstava v exteriérech města Opavy s ná-
zvem „Zmizelá Opava“, která Opavanům (a nejen 
jim) připomněla vybrané sochařské a architekto-
nické památky prostřednictvím 10 venkovních 
výstavních panelů, rozmístěných přesně v mís-
tech těchto dnes již zaniklých památek. Výsta-
va byla pořádána ve spolupráci se SMO v rámci 
oslav 790 let založení města

- byl realizován 3. ročník Ceny 17. listopadu 
za rozvoj občanské společnosti

- s úspěchem jsme zrealizovali další ročník festi-
valu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět, tentokrát s hlavním tématem „Práce“

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

- pátým rokem v klubu ART rovněž úspěšně po-
kračuje projekt „theatro“ s aktuálními projekty 
české alternativní divadelní scény

- v klubu ART jsme pokračovali v pořádání stře-
dečních přednášek se Slezským gymnáziem

- ve spolupráci s KD Na Rybníčku jsme připravi-
li kapacitně náročnější projekt Michala Horáčka, 
textaře, básníka, publicisty a spisovatele, a kon-
cert Věry Martinové. Obě akce se setkaly s příjem-
ným ohlasem návštěvníků

- s velkým úspěchem jsme zrealizovali akci pod 
názvem „Jak to tepe v teepee“, kde v pravém 
indiánském teepee byly připraveny dopolední 
programy pro školy a školky a večerní programy 
pro dospělé, zahrnující přednášky, autorská čtení 
i hudební a filmové produkce

- velké množství návštěvníků přilákaly do pro-
stor kostela sv. Václava také koncerty dětského 
pěveckého sboru „Domino“, které jsme pořádali 
ve spolupráci se střediskem volného času, módní 
přehlídka Opava style 2014, kterou jsme ve spo-
lupráci se SMO chtěli podpořit místní podnikate-
le v oblasti odívání a módy a v neposlední řadě 
také moderní balet s doprovodem smyčcového 
kvarteta „Čtvero ročních období / Antonio 
Vivaldi“
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- s naším polským partnerem, Centrem kultury 
v Ratiboři, jsme se úspěšně podíleli na realizaci 
projektu „Festival českých a polských mladých 
skupin“, který byl spolufinancován z Evropského 
fondu regionálního rozvoje a podpořen Městem 
Ratiboř, Statutárním městem Opava

V následujícím roce 2015 bychom rádi pokra-
čovali v nastavených procesech:

- další zkvalitňování programu Expozice Cesta 
města, Domu umění, Klubu ART i Galerie Obec-
ního domu

- posilování pozitivní image Opavské kulturní 
organizace jako celku i jejich 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

- udržení vysoké úrovně návštěvnosti a zacho-
vání kvality nabízených programů i s ohledem 
na snížení příspěvku na provoz
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I. Osnova: 

I. Základní údaje o organizaci 
1) Identifikace Opavské kulturní organizace
2) Identifikace zřizovatele 
3) Na kterém majetku organizace provádí svou činnost v rámci Zřizovací listiny

II. Personální zabezpečení 
1) Statutární orgán
2) Změna pracovních pozic na hlavní pracovní poměr v r. 2014
3) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti
4) Výběrová řízení v průběhu roku 2014

III. Závazné ukazatele a rozpočtová kázeň
IV. Dlouhodobý majetek – 013–032 

1) Souhrnný přehled majetku
2) Dle analytického třídění

V. Zásoby – účet 132
VI. Finanční majetek – 261–263
VII. Peněžní fondy – 411–416

1) Fond odměn – 411
2) Rezervní fond – 413
3) Rezervní fond – Dary – 414
4) Fond Kulturních a sociálních potřeb – 412
5) Investiční fond – 416

VIII. Pohledávky – 311–377
IX. Závazky – 321–378
X. Časové rozlišení – 383–389
XI. Podrozvahové účty – 903–999
XII. Pronájmy a výpůjčky

1) Dlouhodobé pronájmy
2) Krátkodobé pronájmy a výpůjčky

1. Obecní dům
a. Sumarizace nájmů Obecní dům
b. Sumarizace výpůjček Obecní dům 

2. Dům umění a kostel sv. Václava
a. Sumarizace nájmů Dům umění a kostel sv. Václava
b. Sumarizace výpůjček Dům umění a kostel sv. Václava

3) Dlouhodobé výpůjčky movitých věcí – s MMO – seznam smluv

XIII. Změny Zřizovací listina a Doplňková činnost
XIV. Zhodnocení hospodaření
XV. Kulturní činnost – přehled návštěvnosti

1) Přehled návštěvnosti Obecní dům 
1. Přehled návštěvnosti Obecní dům celkem
2. Výstavy v Galerii Obecního domu
3. Výstavy a přednášky expozice Cesta města

2) Přehled návštěvnosti Dům umění a kostel sv. Václava
1. Přehled návštěvnosti Dům umění a kostel sv. Václava – návštěvníci
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2. Přehled návštěvnosti Dům umění a kostel sv. Václava – animace

XVI. Celkové hodnocení
1) Mzdové prostředky
2) Seznam směrnic
3) Souhrn závazných ukazatelů
4) Čerpání LIMITU MMO
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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 hlavní 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

II. Personální zabezpečení 

1. Statutární orgán:

Dne 12. 11. 2012 byla do funkce na základě rozhodnutí Rady města Opava č. j. 1706/49/1 RM 12 ze dne 5. 11.
2012 jmenována Ing. Jana Hynarová.

2. Změny pracovních pozic na hlavní pracovní poměr v r. 2014:

V průběhu roku došlo k personálním změnám.
• Na pozici sekretářky byl uplynutím smlouvy na dobu určitou k 31. 12. 2013 ukončen pracovní poměr p. 

Martině Gebauerové. Na toto pracovní místo nastoupila k 1. 1. 2014 p. Sabina Martikánová, která 
doposud vykonávala práci recepční Obecního domu a Domu umění. 

• Na pozici recepční Obecního domu a Domu umění nastoupila na HPP p. Jana Hrčková, která pracovala 
v organizaci ve funkci recepční Domu umění na DPP a DPČ.

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

Dohody o provedení práce a činnosti byly rozšířeny o nezbytná místa kustodů v Domě umění, v kostele sv. 
Václava, v klubu ART, v Galerii Obecního domu a v expozici Cesta města. V některých případech byla náplň 

6



Strana 5 (celkem 20)

práce rozšířena o zajišťování koncertů konaných organizací v prostorách KD Na Rybníčku. Náplně stávajících 
dohod zůstaly nezměněny. DPP pracovníků zajišťující komentované prohlídky v exteriérech města Opavy 
(program expozice Cesta města). Dále byly uzavřeny DPP a DPČ na pozici „konzervátor“ ve spolupráci se 
Slezským zemským muzeem v Opavě na základě dohody mezi vedením SZM a MMO.

4. Výběrové řízení na obsazení pracovních míst v r. 2014:

1) KURÁTOR – HISTORIK expozice Cesta města – vyhlášeno 27. 11. 2013, ukončeno 17. 1. 2014.  
Z 6 přihlášených uchazečů byl vybrán Mgr. Martin Buchlovský, který nastoupil k 1. 3. 2014.

2) KURÁTOR – HISTORIK expozice Cesta města – vyhlášeno 11. 04. 2014, ukončeno 14. 5. 2014.  
Důvodem byl odchod Mgr. Kateřiny Vojkůvkové na mateřskou dovolenou. Na její pozici byl vybrán z 6
uchazečů Mgr. František Švábenický, který nastoupil 1. 6. 2014. 

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 2014

1.                                                                                         2.

/ datum 
schválení účel částka

příspěvek na provoz celkem 14 623 000,00
z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2 967 840,00
limit mzdových prostředků* 4 585 000,00

specifické ukazatele:
odvod zřizovateli i Investičního fondu 3 000 000,00

Závazné ukazatele schválené

2715/76 Ra 14 
ze dne 

27.01.2014

/ datum 
schválení účel částka

příspěvek na provoz celkem 14 623 000,00
z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2 661 709,00
limit mzdových prostředků* 4 585 000,00

specifické ukazatele:
odvod zřizovateli i Investičního fondu 3 000 000,00

Závazné ukazatele upravené

2917/81 Ra 14 
bod 50/81 ze 

dne 14.04.2014

 
 
                                        3.                                                                                         4.                 

/ datum 
schválení účel částka

příspěvek na provoz celkem 14 935 702,00
z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2 661 709,00
limit mzdových prostředků* 4 585 000,00

specifické ukazatele:
odvod zřizovateli i Investičního fondu 3 000 000,00

2934/82 Ra 14  
ze dne 

05.05.2014

Závazné ukazatele upravené
číslo usnesení / 
datum schválení účel částka

příspěvek na provoz celkem 15 085 702,00
z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2 661 709,00
limit mzdových prostředků* 4 585 000,00
přijetí dotace Opava železniční 150 000,00
specifické ukazatele:
odvod zřizovateli i Investičního fondu 3 000 000,00

3092/85 Ra 14 bod 
26/85 ze dne 
07.07.2014

Závazné ukazatele upravené

 
 

1. Usnesením RMO ze dne 27. 1. 2014 č. 2715/76 RM 14 byly schváleny závazné ukazatele pro rok 2014
2. Usnesením RMO ze dne 14. 4. 2014 č. 2917/81 RM 14 byly schváleny upravené závazné ukazatele –

změna odpisového plánu pro rok 2014
3. Usnesením RMO ze dne 5. 5. 2014 č. 2934/82 RM 14 byly schváleny upravené závazné ukazatele –

navýšení příspěvku pro rok 2014 – z rozdílu odpisů za r. 2013 
4. Usnesením RMO ze dne 7. 7. 2014 č. 3092/85 RM 14 byly schváleny upravené závazné ukazatele –

navýšení příspěvku pro rok 2014 – přijetí dotace na výstavu Opava železniční z rozpočtu MSK  

7



Strana 6 (celkem 20)

1. Usnesením RMO č. 2948/82 ze dne 5. 5. 2014 a dopisem ze dne 19. 5. 2013 byla schválena Účetní závěrka za
r. 2013 k 31. 12. 2013. Zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 856.400,32 Kč byl rozdělen takto:

• rezervní fond – 24.514,76 Kč
• fond odměn – 98.059,00 Kč 
• investiční fond – 733.826,56 Kč – nepeněžní krytí z investičního transferu 

2. Usnesením RMO č. 2905/81 RM 14 ze dne 14. 4. 2014 a dopisem ze dne 24. 4. 2014 bylo schváleno:
• přijetí finančního daru ve výši 60 000 Kč z prodeje punče na vánočních trzích na částečnou realizaci 

konstrukce na obraz sv. Václava v kostele sv. Václava
• přijetí daru – obraz Půlhrnek – malířky Ivy Mrázkové 

3. Usnesením Zastupitelstva SMO č. 504/23 ZM 14/1d ze dne 28. 4. 2014 v rámci finančního vypořádání byl 
schválen investiční příspěvek na pořízení stojanu na obraz sv. Václava v kostele sv. Václava ve výši 300 000 Kč
4. Usnesení Rady města č. 2014/179 3166/87/RM 14 bod 13/87 ze dne 18. 8. 2014 Rozpočtové opatření č. 
2014/179 navýšení investičního příspěvku na rám obrazu sv. Václava v kostele sv. Václava  

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 258.044.720,08 Kč.  

1.  Souhrnný přehled majetku

Pohyby v r. 2014 na jednotlivých majetkových účtech:

Počáteční stav příjem výdej Konečný stav
013 Software 121.200,00 121.200,00
018 DDNM 307.834,11 39.288,90 347.123,01
021 Stavby 230.420.885,65 214.760,95 230.635.646,60
022 Samostatné movité věci 5.715.834,11 476.124,00 6.191.958,11
028 DDHM 6.553.547,14 273.391,74 18.153,72 6.808.785,16
031 Pozemky 12.939.876,00 12.939.876,00
032 Umělecká díla 718.723,00 87.808,00            806.531,20
041 Nedokončené investice 0,00 193.600,00 193.600,00
042 Nedokončená investice 0,00 476.124,00 476.124,00 0,00

celkem 256.777.900,21 1.761.097,59 494.277,72 258.044.720,08

oprávky Počáteční stav Roční odpis Konečný stav
073 Software 38.622,00 11.352,00 49.974,00
078 DDNM 307.834,11 39.288,90 347.123,01
081 Stavby 13.179.048,00 2.150.854,00 15.329.902,00
082 Samostatné movité věci 1.857.192,00 534.712,00 2.391.904,00
088 DDHM 6.553.547,14 273.391,74 18.153,72 6.808.785,16

celkem 21.936.243,25 3.009.598,64 18.153,72 24.927.688,17

2.  Dle jednotlivých analytických účtů

Majetek Oprávky
013 0003 Software 121.200,00 Kč 073 0003 oprávky 49.974,00 Kč
018 DDNM 347.123,01 Kč 078 347.123,01 Kč

0001 DDNM – OD 274.306,40 Kč 0001 274.306,40 Kč
0002 DDNM – DU 72.816,61 Kč 0002 72.816,61 Kč

021 Budovy 230.635.646,60 Kč 081 15.329.902,00 Kč
0201 Obecní dům – ZL 106.111.852,12 Kč 0201 6.361.821,00 Kč
0202 Dům umění – ZL 98.431.936,21 Kč 0202 4.438.978,00 Kč
0203 Kostel sv. Václava – ZL 26.091.858,27 Kč 0203 4.529.103,00 Kč
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022 Samost. mov. věci 6.191.958,11Kč 082 2.391.904,00 Kč
0001 Sam. mov. věci – OD 520.620,00 Kč 0001 180.057,00 Kč
0002 Sam. mov. věci – DU 534.796,50 Kč 0002 259.800,00 Kč
0003 Sam. mov. věci – Expozice 3.890.770,16 Kč 0003 1.603.046,00 Kč
0003 Sam. mov. věci – Kostel 476.124,00 Kč 1.885,00 Kč
0200 Sam. mov. věci – ZL 769.647,45 Kč 0200 347.116,00 Kč

028 DDHM 6.808.785,16 Kč 088 6.808.785,16 Kč
0001 DDHM – OD 1.248.901,41 Kč 0001 1.248.901,41 Kč
0002 DDHM – DU 531.776,86 Kč 0002 531.776,86 Kč
0003 DDHM – Expozice 1.464.726,88 Kč 0003 1.464.726,88 Kč
0004 DDHM – Kostel 138.137,00 Kč 0004 138.137,00 Kč
0200 DDHM – ZL 3.425.243,01 Kč 0200 3.425.243,01 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 autora J. Mžyka 480.000,00 Kč
0001 Ostatní obrazy 326.531,20 Kč

041 Nedokončená investice 193.600,00 Kč
0001 Pořízení DNM 193.000,00 Kč

Celkem: 258.044.720,08 Kč Celkem: 24.927.688,17 Kč
*ZL – Zřizovací listina 

Obraz Dívka s čápem autora J. Mžyka 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 upomínkových předmětů. Celková výše zásob je ve výši 517.108,08 Kč (132). Prodej je uskutečňován v rámci 
doplňkové činnost organice. 
Zásoby se skládají ze zůstatku katalogů a pohlednic vydaných do r. 2013 a zvýšily se především vydáním 
katalogů v r. 2014.
K výstavám v expozici Cesta města:

• Dějiny dominikánského kláštera
• Opava železniční
• 20 let MPZ 

K výstavám v Galerii OD a v klubu ART:
• Kill-Time 
• MENE Tekel 
• 5 let klubu ART 

K výstavám v Domě umění a v kostele sv. Václava:
• Iva Mrázková 
• Psychedelia 
• 40 let Domu umění 
• Oslavení sv. Václava – obraz v kostele sv. Václava 

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
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Organizace má zřízeny tři účty u ČSOB, a.s. Jeden z účtů slouží pro pravidelné měsíční platby a fakturaci, druhý 
slouží pro účely fondu FKSP a třetí pro investiční fond. Organizace má zřízenu hlavní pokladnu v místě sídla a 
dvě pokladny na recepcích (Obecní dům a Dům umění).

Stav ke konci roku je v celkové výši 4.455.590,33 Kč. 
Z toho

Počáteční příjem výdej zůstatek
stav bankovních účtů –
běžný 

(241 0001) 1 225 285,57 Kč 21.409.759,52 Kč 20.997.261,00 Kč 1.637.784,09 Kč

Stav bankovních účtů –
rezervní

(241 0413) 1 321 506,12 Kč 122.573,76 Kč 26.958,00 Kč 1.417.121,88 Kč

Stav BÚ s odvodem na IF (241 0416) 0,00 Kč 43.013,75 Kč 451.217,00 Kč 408.203,25 Kč
Celkem: 2.546.791,69 Kč 21.983.550,28 Kč 21.067.232,75 Kč 3.463.109,22 Kč
stav bankovních účtů – IF (245 0416) 1 925 368,66 Kč 2.251.710,31 Kč 3.267.911,31 Kč 909.167,66 Kč
stav bankovního účtu FKSP (243 0001) 12 266,76 Kč 40.915,18 Kč 39.723,49 Kč 13.458,45 Kč
stav pokladny          (261 0101) 106 287,00 Kč 3.353.049,00 Kč 3.390.531,00 Kč         68.805,00 Kč
Peníze na cestě (262) 0,00 Kč 7.012.445,30 Kč 7.012.445,30 Kč 0,00 Kč
Stravenky (263 0001) 980,00 Kč 227.500,00 Kč 228.340,00 Kč 140,00 Kč
Známky (263 0002) 110,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 110,00 Kč
Jízdenky (263 0003) 0,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč
celkem 4.591.804,11 Kč 34.869.970,07 Kč 35.006.183,85 Kč 4.455.590,33Kč

VII. Peněžní fondy – účet 411–416

Peněžní fondy jsou zcela kryty peněžními prostředky.

Stav ke konci roku v celkové výši 3.484.044,08 Kč (41x). 

Z toho
fond odměn (411) 279.087,00 Kč
fond rezervní                             (413) 1.137.954,88 Kč
fond rezervní z ostatních titulů – Dary (414) 80,00 Kč 

Celkem: = účet 241 0413 1.417.121,88 Kč
Fond kulturních a soc. potřeb – FKSP (412) 15.724,73 Kč
Investiční fond          (416) 2.051.197,47 Kč 

1. Fond Odměn: účet 411
Počáteční stav k 1. 1. 2014 (411 0300) 181.028,00 Kč
tvorba – zlepšený HV za r. 2013                                     (411 0310) 98.059,00 Kč
Použití fondu (411 0311) 0,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2014 279.087,00 Kč

2. Fond – Rezervní: účet 413
Počáteční stav k 1. 1. 2014 (413 0500) 1.113.440,12 Kč
tvorba – zlepšený HV za r. 2013                       (413 0510) 758.341,32 Kč
Použití fondu – převod na IF – nefinanční 
krytí

(413 0510)                                 -733.826,56 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 2014 1.137.954,88 Kč

3. Fond – Rezervní – Dary: účet 414
Počáteční stav k 1. 1. 2014 (414 0500) 27.038,00 Kč
tvorba (413 0510) 26.958,00 Kč
Použití fondu                                             0,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2014 80,00 Kč
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4. Fond FKSP: účet 412
Počáteční stav k 1. 1. 2014 (412 0100) 13.623,89 Kč
tvorba – příděl                        (412 0111) 34.720,84 Kč
Použití fondu (412 0221) -32.620,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2014 15.724,73 Kč

5. Fond – Investiční: účet 416
Počáteční stav k 1. 1. 2014 (416 0300) 1.862.970,66 Kč
tvorba – z odpisů (416 0311) 2.696.918,00 Kč
Nekrytý příjem z HV r. 2013 (investiční 
transfery)

(416 0313) 733.826,56 Kč

IF příspěvek MMO – stojan na obraz (416 0322) 470.220,00 Kč
Čerpání IF (416 0401) -712.737,75 Kč
Odvod zřizovateli MMO (416 0490)                              -3.000.000,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2014 2.051.197,47 Kč
Účet 245 – Investiční fond 909.167,66 Kč
Rozdíl z toho: 1.142.029,81 Kč

• Nefinanční krytí – HV r. 2013 733.826,56 Kč
• Odpisy 11,12/2014 451.217,00 Kč
• Odvod na BÚ za kamerový systém -43.013,75 Kč

VIII. Pohledávky – účet 311–377

Organizace eviduje pouze krátkodobé pohledávky.
Stav ke konci roku v celkové výši 677.146,75 Kč. 

pohledávky z obchodních vztahů  (311) 154.811,00 Kč
poskytnuté zálohy – energie            (314) 13.605,00 Kč
pohledávky za zaměstnanci          (335) 14.500,00 Kč
ostatní krátkodobé pohledávky z toho: (377) 494.230,75 Kč

• Za úhradu nájmu inventáře Moravské 
kaple

(377 0005) 0,00 Kč

• Za úhradu kamerového systému BÚ (377 0304) 43.013,75 Kč
• IF: za odpisy 11,12/2014 IF (377 0303) 451.217,00 Kč

IX. Závazky – účet 321–378

Organizace eviduje pouze krátkodobé závazky.
Stav ke konci roku v celkové výši 1.696.424,92 Kč.  

závazky z obchodních vztahů   (321) 565.595,32 Kč  (uhrazeno v lednu 2015)
ostatní krátkodobé závazky z toho: (378) 544.131,81 Kč

• krátkodobé závazky BÚ           (378 0303) 451.217,00 Kč (uhrazeno v únoru 2015)
• krátkodobé závazky IF           (378 0304) 43.013,75 Kč (uhrazeno v únoru 2015)
• ostatní krátkodobé závazky (378 0302) 45.193,00 Kč (uhrazeno v lednu 2015)
• Kooperativa (378 0303) 4.708,00 Kč (uhrazeno v lednu 2015)

závazky z mezd 12/14               (331,335) 343.055,00 Kč (vyplaceno v lednu 2015)
závazky z mezd – sociální 12/14             (336) 136.055,79 Kč (uhrazeno v lednu 2015)
Závazky z mezd – zdravotní  12/14 (337) 59.243,00 Kč (uhrazeno v lednu 2015)
II. pilíř důchodové pojištění (338) 927,00 Kč (uhrazeno v lednu 2015)
ostatní přímé daně  12/14                   (342) 47.417,00 Kč    (uhrazeno v lednu 2015)
Vratka za odpisy MMO Opava (348) 0,00 Kč
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X. Časové rozlišení – účet 383–389

Organizace časově rozlišuje na účtech aktivních i pasivních.

Přechodné účty aktivní celkem        9.899,00 Kč
výnosy příštích období      (384) 7.700,00 Kč 
dohadné účty aktivní          (388) 2.199,00 Kč

Přechodné účty pasivní celkem          191.080,35 Kč    
náklady příštích období       (381) 22.530,00 Kč
dohadné účty pasivní        (389) 169.080,35 Kč

XI. Podrozvahové účty – 903–999

Na podrozvahových účtech eviduje organizace majetek, který je ve výši od 500 Kč do 3 000 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 níže bod XII. Pronájmy a výpůjčky bod 3.
 

Knihy na smlouvu o Komisním prodeji (903 0001) 15.566,00 Kč
POE 1 (903 0002) 1.056.019,73 Kč
Odborná literatura (903 0003) 46.899,50 Kč
celkem (999 0903) 1.118.485,23 Kč

Výpůjčka MMO – Dům umění (966 0001) 4.118.287,72 Kč
Výpůjčka MMO – Obecní dům (966 0002) 5.486.563,50 Kč
celkem (999 0966) 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

2. Krátkodobé pronájmy:
1. Obecní dům 

1. Sál Purkmistrů
2. Schösslerův salónek

2. Dům umění
1. Refektář Domu umění 
2. 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 255.805,73 Kč, a to poměrnou části 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 Sále Purkmistrů ke sňatečným obřadům, školením, seminářům, přednáškám, schůzím, soukromým 
akcím apod.

Doplňková činnost – Obecní dům
Krátkodobé pronájmy Krátkodobé výpůjčky Dlouhodobé pronájmy Dlouhodobé výpůjčky
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Počet 2561 16 1 0
1 Z toho 8 sňatečných obřadů

a. Sumarizace nájmů Obecní dům – Schösslerův salónek, Sál purkmistrů

přednášky
sem ináře,              
školení,                 
schůze

soukromé 
oslavy

pěvecké, 
výtvarné 
soutěže

besedy
počet pronájmů    

celkem přednášky
sem ináře,              
školení,                 
schůze

svatební 
obřady

školení, 
konferenc

e

předávání 
vysvědčen
í, ocenění, 
soutěže

společens
ký večer, 
benefiční 
koncert

počet 
pronájmů    
celkem

leden 9 18 27 leden 2 2
únor 2 2 29 33 únor 11 1 2 14
březen 1 1 březen 1 1 1 2 5
duben 2 2 1 5 duben 1 5 6
květen 11 1 10 22 květen 10 1 11
červen 2 1 3 červen 1 4 5 10
červenec 19 19 červenec 10 1 11
srpen 4 4 srpen 0
září 19 19 září 11 6 2 1 20
říjen 2 2 říjen 1 2 3
l istopad 1 1 l istopad 3 1 1 5
prosinec 17 1 18 prosinec 11 2 1 1 15

82 29 2 1 40 154 54 22 8 3 9 6 102
1x počet pronájmů 36 1x počet pronájmů 24

2 18
10x  opakovaný nájem 80 10x  opakovaný nájem 50
6x  opakovaný nájem 36 pronájem MMO 10
počet všech nájmů 154 počet všech nájmů 102

celkem:

Sumarizace pronájmů 2014  Sál purkmistrůSumarizace pronájmů 2014  Schösslerův salónek

pronájem p. o.pronájem p. o.

celkem:

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 0 leden 1 1 2
únor 0 únor 0
březen 2 1 3 březen 3 3
duben 0 duben 1 1 2
květen 0 květen 1 1
červen 1 1 červen 1 1
červenec 0 červenec 0
srpen 0 srpen 0
září 0 září 1 1
říjen 0 říjen 0
l istopad 0 l istopad 1 1
prosinec 0 prosinec 1 1
celkem 2 0 1 0 0 0 1 4 celkem 2 0 7 0 1 1 1 12

celkem: počet výpůjček 4 celkem: počet výpůjček 12

  Sumarizace výpůjček 2014  Schösslerův salónek Sumarizace výpůjček 2014  Sál purkmistrů

2. a 3. Dům umění a Kostel sv. Václava (Pekařská 12): po ukončení rekonstrukce zde byly 
realizovány doprovodné akce k festivalům Další Břehy a Bezručova Opava (např. Tatto Session), Národní 
zahájení Dnů evropského dědictví, výstava Giganti doby ledové, koncertní představení a jiné výstavy a dále
krátkodobé pronájmy, především pro potřeby konání sňatečných obřadů.

Doplňková činnost – Dům umění a Kostel Sv. Václava
Krátkodobé pronájmy Krátkodobé výpůjčky Dlouhodobé pronájmy Dlouhodobé výpůjčky

Počet 34* 4 2 0
* Z toho 26 sňatečných obřadů
 

a. Sumarizace nájmů Dům umění a kostel sv. Václava 
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svatební obřad koncerty školní focení 
počet pronájmů    

celkem
svatební obřad koncerty

společenské 
akce (předávání 

cen, 
vysvědčení…)

počet pronájmů    
celkem

7 7
8 2 10
4 1 5
7 7

4 4
1 1

0 26
0 koncerty: 2
0 společenské akce 6

34

září
říjen
listopad

Sumarizace pronájmů 2014  Dům umění - Refektář a Moravská kaple

leden
únor
březen
duben
květen

koncerty:
školní focení
celkem pronájmů

Celkem:

svatební obřady:

listopad
prosinec

červen
červenec
srpen
září
říjen

prosinec

celkem pronájmů

svatební obřady:

Celkem:

Sumarizace pronájmů 2014  Dům umění - Kostel sv. Václava

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen

a. Sumarizace výpůjček Dům umění a kostel sv. Václava

přednášky sem ináře

worksho
p, 

prezentac
e

školení, 
konferenc

e

schůze, 
besedy

soutěže
soutěže, 
předávání 
ocenění

počet 
pronájmů    
celkem

přednášky s lavnos tní 
shrom áždění

benefiční 
ples

školení, 
konferenc

e

schůze, 
besedy

soutěže propagačn
í akce

počet 
pronájmů    
celkem

leden 0 leden 0
únor 0 únor 0
březen 1 1 březen 0
duben 0 duben 1 1
květen 0 květen 1 1
červen 0 červen 1 1
červenec 0 červenec 0
srpen 0 srpen 0
září 0 září 0
říjen 0 říjen 0
l istopad 0 l istopad 1
prosinec 0 prosinec 0
celkem 0 0 0 0 0 0 1 1 celkem 0 1 1 0 0 1 0 3

1 3celkem: počet výpůjčekcelkem: počet výpůjček

 Sumarizace výpůjček 2014  Dům umění - refektář Sumarizace výpůjček 2014  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

Opavská kulturní organizace dle smlouvy o výpůjčce zapůjčila obraz Dívka s čápem autora J. Mžyka zřizovateli
Statutárnímu městu Opava k umístění v jeho prostorách.

1. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlouva č,   
MMOPP002J274 – obraz Dívka s čápem autora J. Mžyka v zasedací místnosti MMO od 2. 8. 2010

XIII. Změny Zřizovací listiny a doplňkové činnosti

V průběhu roku 2014 nebyla provedena změna ve Zřizovací listině a jejích dodatcích.

XIV. Zhodnocení hospodaření – kontrolní činnost

14
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V roce 2014 nebyly v organizaci uskutečněny žádné kontroly dle zákona o Finančních kontrolách.

XV. Kulturní činnost – přehled návštěvnosti

Návštěvnost byla sledována v těchto prostorách:

1. Obecním dům:
1. Klub ART a akce pořádané v Kulturním domě 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
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 v prostorách Obecního domu. Dále jsou to akce v rámci festivalů 
Jeden svět, Bezručova Opava a Další břehy, které jsou vzhledem k jejich programům, množství návštěvníků a
různorodosti akcí umísťovány právě do těchto prostor.

1. Přehled návštěvnosti – Obecní dům celkem

kina koncerty divadla

autorská 
čtení,                           

l i terární 
večer, 

poslech. 
pořad

přednášky,             
koment. 

prohlídky

taneční 
večery, plesy

j iné, 
nadžánr

Celkem

leden počet akcí 1 4 5
návštěvnost 31 351 382

únor počet akcí 5 1 1 7
návštěvnost 395 38 28 461

březen počet akcí 8 2 1 1* 12
návštěvnost 925 99 44 310 1378

duben počet akcí 5 2 2 9
návštěvnost 246 122 93 461

květen počet akcí 5 6 1 12
návštěvnost 208 391 54 653

červen počet akcí 1 2 1* 4
návštěvnost 98 41 106 245

červenec počet akcí 3 3
návštěvnost 90 90

srpen počet akcí 6 6
návštěvnost 143 143

září počet akcí 2 2 1* 5
návštěvnost 204 36 6 246

říjen počet akcí 6 4 2 2 1 15
návštěvnost 334 141 69 16 250 810

listopad počet akcí 9 9
návštěvnost 541 541

prosinec počet akcí 4 4
návštěvnost 442 442
počet akcí 1 48 10 2 27 2 3 91
návštěvnost 31 3646 498 69 882 304 422 5852

* FJS

*TEEPEE

*FBO

 KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM DOMĚ (VSTUPNÉ) - ROK 2014 

            AKCE 2014

celkem:                                                     

15
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kina koncerty divadla

autorská 
čtení,                           

l i terární 
večer, 

poslech. 
pořad

přednášky taneční 
večery, plesy

j iné, 
nadžánr

Celkem

leden počet akcí 1 3 4
návštěvnost 150 197 347

únor počet akcí 3 3
návštěvnost 212 212

březen počet akcí 3 3
návštěvnost 116 116

duben počet akcí 11 11
návštěvnost 345 345

květen počet akcí 4 4
návštěvnost 154 154

červen počet akcí 1 4 5
návštěvnost 78 125 203

červenec počet akcí 0
návštěvnost 0

srpen počet akcí 1* 1
návštěvnost 571 571

září počet akcí 1 8 1* 10
návštěvnost 35 510 924 1469

říjen počet akcí 1 1 5 1* 8
návštěvnost 104 38 253 30 425

listopad počet akcí 1 2 5 1* 9 *AS NOC VENKU
návštěvnost 105 124 246 68 543

prosinec počet akcí 1 4 5
návštěvnost 350 211 561
počet akcí 5 4 50 4 63
návštěvnost 787 197 2369 1593 4946

*Výstava zahrádkářů

*EHD

*Festival NA CESTĚ 

 KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM DOMĚ (BEZ VSTUPNÉHO) - ROK 2014 

            AKCE 2014

celkem:                              
2. Výstavy v Galerii Obecního domu a foyer:

Galerie OD

Václav 
Minař ík  

/Každý den 
os tř íhané 

nehty                                                                                                                                                                                                
9. 1. 2014 - 2. 

2. 2014 

Kill-t im e                                            
/Jarom ír  99 /                                                                                                                                                                                             
6. 2. - 30. 3. 

2014

Fes tival Dalš í 
Břehy                                                                                                                                                                                   

Ota Pavel / "Spor t 
je jako pivo, nedá 

se ničím  
nahradit." /                                                                                                                                                                                              

10. 4. - 1. 6. 2014 

SONG MI KIM 
/Př íběhy a 
legendy/                                            

5. 5.- 13. 7. 
2014

Jiř í Hauschka 
/Kupředu 

zpět/ 17.7. - 
31.8. 2014 

57. Fes tival 
Bezručova 

Opava 
/Concordia/                        

4. - 28. 9. 
2014

Tam ara 
Černá 
/SOFIG/ 

1.10.2014 - 
2.11.2014

Kay 
Bur iánek  

/MENE MENE 
TEKEL 

UPHARSIN/ 
6.11.2014 - 
4.1.2015

celkem:

počet 1 1 1 1 1 1 1 1 8

návštěvnost 432 1 382 786 995 384 414 523 578 5 494

VÝSTAVY V GALERII OBECNÍHO DOMU A FOYER KAVÁRNY -  ROK 2014  

Foyer              
Kavárny OD

TO JE HLÍNA A 
KERADOST                  

7. 1. - 31. 1. 2014           

DENÍK 
ZMIZELÉHO 

/JAROMÍR 99/              
3.2.-31.3. 2014

 Ohrožené druhy                       
1.5. - 31.5. 2014

MEZI INDIÁNY                                                                                                                                            
V KANADĚ                           

1. 6.                                     
-

30. 6. 2014 

Kam il Zajíček                                                                                                     
/Malba/                

1.7 - 31.8. 2014 

Matem atický  
kom iks                     

4. - 30. 9. 2014  

Petr  Hudran 
/Kresba, m alba/                             
1. - 31.10. 2014

 Ros tis lav 
Her rm ann 

/TEIDE/                     
1. - 30. 11.2014

Tom áš  
Her rm ann 

/Fotografie/                     
1. 12. 2014                                                                                            

-
4. 1. 2015 

celkem:
počet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

návštěvnost 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4 050

** návštěvnost Foyer je určena odhadem při průměrné denní návštěvnosti cca 15 lidí v kavárně, která je však o hodně vyšší 
zvlášť v době vernisáží, komentovaných prohlídek.              

3. Výstavy a přednášky v expozici Cesta města:
sledovaná období

5691

VÝSTAVY  V EXPOZICI 2014
1.1.-30.4.

Návštěvnost celkem

Výstavy celkem

51
1600návštěvnost

počet výstav 1
1418

1

16.5.-29.6. 10.7.-7.9. 5.9.-7.9.

Co je psáno, to je 
dáno - l i s tiny vypravují

1

Opava železniční

10.10.-31.3.2015

Opavské hradby
Českos loveské legie v 

Rusku 1914-1919 a  
Josef David

Příběhy míst

1206 889 578
1
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koment.
prohl.

koment
.prohl.

přednášky Celkem Celkem

leden počet akcí 7 leden počet akcí 1 1 leden počet akcí 13 13
návštěvnost 103 návštěvnost 11 11 návštěvnost 262 262

únor počet akcí 5 únor počet akcí 1 1 únor počet akcí 12 11
návštěvnost 144 návštěvnost 110 110 návštěvnost 270 270

březen počet akcí 5 březen počet akcí březen počet akcí 18 18
návštěvnost 86 návštěvnost návštěvnost 348 348

duben počet akcí 4 duben počet akcí 3 3 duben počet akcí 19 19
návštěvnost 90 návštěvnost 42 42 návštěvnost 363 363

květen počet akcí 1 květen počet akcí květen počet akcí 9 9
návštěvnost 11 návštěvnost návštěvnost 186 186

červen počet akcí 1 červen počet akcí 3 3 červen počet akcí 23 23
návštěvnost 13 návštěvnost 253 253 návštěvnost 460 460

červenec počet akcí 4 červene počet akcí červenec počet akcí 1 1
návštěvnost 118 návštěvnost návštěvnost 14 14

srpen počet akcí 7 srpen počet akcí srpen počet akcí 1 1
návštěvnost 174 návštěvnost návštěvnost 15 15

září počet akcí 1 září počet akcí 7 5 12 září počet akcí 8 8
návštěvnost 23 návštěvnost 614 165 779 návštěvnost 160 160

říjen počet akcí 5 říjen počet akcí 2 2 říjen počet akcí 17 17
návštěvnost 274 návštěvnost 127 127 návštěvnost 348 348

listopad počet akcí 2 listopad počet akcí 3 3 listopad počet akcí 10 10
návštěvnost 64 návštěvnost 72 72 návštěvnost 138 138

prosinec počet akcí prosinecpočet akcí 1 2 3 prosinec počet akcí 9 9
návštěvnost návštěvnost 15 105 120 návštěvnost 207 207
Akce celkem 37 Akce celkem 11 17 28 Akce celkem 139
Návštěvnost celke 1100 Návštěvnost c 882 632 1514 Návštěvnost celkem 2771

KULTURNÍ AKCE  V EXPOZICI (BEZ VSTUPNÉHO) 
2014 Počty animací v expozici Cesta města - 2014

KULTURNÍ AKCE  V EXPOZICI CESTA 
MĚSTA (VSTUPNÉ) 2014

 
Komentované prohlídky zdarma jsou v rámci Slezské muzejní noci a EHD .
 
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: 

sledovaná období

Výstavy celkem *správně 23 - výstavy Umění Osmy a Španělští umělci

Návštěvnost celkem realizovány ve dvou výst. blocích

Giganti  doby ledové
Le Corbus ier 

/Chandigarh, 40 let 
/Dům umění 1974-2014

Iva  Mrázková/Mosty, 
Trojhlavý drak, 

František 
Drtikol/Akty z let 
1923-1929, Umění 

Osmy - umění 
nového počátku

Vladimír 
Bi rgus/Fotografie 1972-

2014, Houpačka, 
Umění Osmy - umění 

nového počátku, Sokol  
v umění

Psychedel ia  ve 
vizuá lní kul tuře 

beatového věku 1962-
1972, O postavě, 

Maturi ty uměleckých 
oborů 

Jos ip Plečnik/Skici , 
Václav Fi landr/64, 

Svatos lav 
Böhm/obrazy - 

dřevěné rel iéfy, 
Španělš tí umělci  

pařížské školy 

1 2

28.10.-31.12.2014 14.11.-31.12.2014

2588 1228 2006 489

10.1.-5.3.2014 14.3.-5.5.2014 6.5.-6.7.2014 18.7.-27.8.2014

17883 1059návštěvnost
počet výstav 4 4 3

5.9.-1.11.2014

Liechtensteinové v Opavském knížectví (1614-1945), 
martin Martinček ve sbírkách Muzea Janka Krá l 'a  v 

Liptovském Mikuláš i , Gabriel  Lipták/Liptovský 
Mikuláš  - Město v kra jině, Nos i telé tradice l idových 

řemesel , Bohumi l  Hrabal  barevně i  černobíle, 
Sídl i š tní l idé, Španělš tí umělci  Pařížské školy

7
4684

VÝSTAVY  V DOMĚ UMĚNÍ 2014

4

29937
25
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koment.
prohl.

koncerty divadlo, 
film

přednášky nadžánr Celkem koment.
prohl.

koncerty divadlo, 
film

přednášky nadžánr Celkem

leden počet akcí leden počet akcí
návštěvnost návštěvnost

únor počet akcí 1 1 únor počet akcí 1 1
návštěvnost 14 14 návštěvnost 68 68

březen počet akcí 1 1 březen počet akcí
návštěvnost 12 12 návštěvnost

duben počet akcí duben počet akcí
návštěvnost návštěvnost

květen počet akcí 4 4 květen počet akcí
návštěvnost 88 88 *Slezská muzejní noc návštěvnost

červen počet akcí 1 1 červen počet akcí 1 1
návštěvnost 210* 210 *Style návštěvnost 226* 226

červenec počet akcí 1 1 červenec počet akcí
návštěvnost 34 34 návštěvnost

srpen počet akcí 2 2 srpen počet akcí
návštěvnost 42 42 návštěvnost

září počet akcí 2 5 5 1 14 Festival Další břehy září počet akcí 1 1 1 3
návštěvnost 50 822 442 339* 1653 * Tattoo Session Silesia návštěvnost 47 78 264* 389

říjen počet akcí *Slavnostní zahájení FBříjen počet akcí
návštěvnost návštěvnost

listopad počet akcí listopad počet akcí
návštěvnost návštěvnost

prosinec počet akcí prosinec počet akcí 1 1
návštěvnost návštěvnost 13 13

Akce celkem 23 Akce celkem 6
Návštěvnost celkem 2053 Návštěvnost celkem 696

KULTURNÍ AKCE  V DOMĚ UMĚNÍ (VSTUPNÉ) 2014 KULTURNÍ AKCE  V DOMĚ UMĚNÍ (BEZ VSTUPNÉHO) 2014

blok č.

sledovaná období

počet animací
návštěvnost

Animace celkem
Návštěvnost celkem

32 0

VÝSTAVY  V DOMĚ UMĚNÍ 2013 - přehled animací 

Ki l l  Time

6.5.-6.7.2014 18.7.-27.8.2014 28.10.-31.12.2014

271

118 0 22
262 662 471 0
16 16

5075

Iva  Mrázková/Mosty, 
Trojhlavý drak, 

František 
Drtikol/Akty z let 
1923-1929, Umění 

Osmy - umění 
nového počátku

Vladimír 
Bi rgus/Fotografie 1972-

2014, Houpačka, 
Umění Osmy - umění 

nového počátku, Sokol  
v umění

Psychedel ia  ve 
vizuá lní kul tuře 

beatového věku 1962-
1972, O postavě, 

Maturi ty uměleckých 
oborů 

Jos ip Plečnik/Skici , 
Václav Fi landr/64, 

Svatos lav 
Böhm/obrazy - 

dřevěné rel iéfy, 
Španělš tí umělci  

pařížské školy 

Giganti  doby ledové
Le Corbus ier 

/Chandigarh, 40 let 
/Dům umění 1974-2014

2124 0 391

Galérie OD

10.1.-5.3.2014 14.3.-5.5.2014 5.9.-1.11.2014

2. blok 3. blok1. blok 5. blok4. blok Giganti doby 
ledové

celoroční program

Život v kutně

26
474

14.11.-31.12.2014

41
691

Liechtensteinové v Opavském knížectví (1614-1945), 
Martin Martinček ve sbírkách Muzea Janka Krá l 'a  v 

Liptovském Mikuláš i , Gabriel  Lipták/Liptovský 
Mikuláš  - Město v kra jině, Nos i telé tradice l idových 

řemesel , Bohumi l  Hrabal  barevně i  černobíle, 
Sídl i š tní l idé, Španělš tí umělci  Pařížské školy

6. blok

XVI. Celkové zhodnocení

V průběhu roku 2014 byly finanční prostředky vynakládány na provoz příspěvkové organizace 
v souladu s těmito potřebami, plánovanými i nově vzniklými:

Příspěvek od zřizovatele na rok 2014 ve výši 14.623 tis. Kč, odvod z investičního fondu byl 
nařízen ve výši 3.000 tis. Kč. V květnu 2014 byl na základě narovnání účetních nesrovnalostí 
navýšen příspěvek o 312.702 Kč, v červenci 2014 navýšen o 150.000 Kč, a to ve výši dotace
získané z rozpočtu MSK na výstavu v expozici Cesta města „Opava železniční“. V průběhu 
roku došlo k přesunu z plánovaného čerpání příspěvku na provoz a pořádání kulturních akcí na 
dovybavení inventáře – pořízení DDHM na dovybavení AV techniky drobného charakteru do 
klubu ART, zakoupení nových počítačů na recepce Obecního domu a Domu umění vzhledem 
k nemožnosti opravy stávajících počítačů, dále chybějícího inventáře v Domě umění 
nezbytného k zajištění výstav, pořízení nových ikeban k výzdobě kostela sv. Václava,
zakoupení regálů do depozitů organizace k uskladnění majetku, 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 kostýmy do expozice Cesta města a do 
Domu umění. Byl použit investiční fond na posílení kamerového systému v budově Obecního 
domu z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, a to v Klenotnici expozice Cesta města a na
recepci Obecního domu. Dále byl použit IF k dofinancování stojanu k obrazu sv. Václava
v kostele sv. Václava, kde byl schválen investiční příspěvek z MMO na jeho pořízení v celkové 
výši 470.000 Kč.
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Mzdové prostředky Závazného ukazatele nebyly dočerpány ve výši 57 tis. Kč., nebyl použit 
fond odměn na odměny zaměstnanců, a to z důvodu úspory získáním dotace z ÚP Opava ve 
výši 78. tis. Kč, neobsazením pracovního místa na recepci na plný úvazek v období 1–3/2014,
neobsazením pracovního místa na pozici kurátor expozice v 1–3/2014, z důvodu dlouhodobé 
pracovní neschopnosti recepční v období 10–12/2014 a nutného přechodného zkrácení provozní 
doby recepce Obecního domu. Dále zde byly zahrnuty mzdové náklady na částečnou úhradu 
DPP a DPČ pracovníků, zajišťujících konzervaci exponátů v SZM určených pro výstavy
v expozici Cesta města (na základě dohody mezi vedením MMO a SZM).

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. Velké výstavy a akce, které 
jsme pořádali, byla výstava započatá již v r. 2013 „Opavské hradby“, „Opava železniční“ v
expozici Cesta města, „Mene Mene Tekel / Kay Buriánek“ a „Kill Time / Jaroslav Švejdík“
v prostorách Galerie Obecního domu, výstava „Mosty / Iva Mrázková“, „Psychedelia“, výstava 
k 40 letům založení Domu umění v Domě umění a řada dalších. Velké množství akcí 
s výrazným ohlasem u návštěvníků bylo pořádáno v kostele sv. Václava v rámci festivalů Další 
břehy a Bezručova Opava a v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví. Ve 
spolupráci s MMO a místními podnikateli v oblasti módy a odívání byla s velkým úspěchem 
zorganizována módní přehlídka „Opava Style 2014“. Největší počet návštěvníků v roce 2014 
přilákala do kostela sv. Václava výstava „Giganti doby ledové“, která zde probíhala od 28. 10. 
2014. Úspěšně pokračují doprovodné programy především v podobě komentovaných prohlídek 
a animačních programů, ale také výstavy ve veřejném prostoru formou venkovních výstavních 
panelů a letní příměstské tábory.

Organizace k 31. 12. 2014 vykazovala výsledek hospodaření ve výši 1.165.467,97 Kč.

Činnost hospodářský výsledek
1. Hlavní činnost – nefinanční                     733.819,68
1. Hlavní činnost 276.026,66
2.  Vedlejší činnost 155,621,63
Celkový výsledek hospodaření v roce 2014 1.165.467,97

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 733.819,68
Kč. Dle ČSÚ 708 je od 1. 1. 2013 tento transfer veden na výnosovém účtu 672 0600.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je výši 276.026,66 Kč, z toho 106 tis. Kč je neuhrazené 
vyúčtování s nájemcem Vinárny U Přemka společností Ambiance Coussine, s. r. o. za období 1. 1. –
31. 12. 2014.
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Strana 18 (celkem 20)

běžné období minulé období běžné období minulé období

16 708 137,36 17 303 286,79 480 252,87 347 191,51

I.
501 spotřeba materiálu 827 796,94 778 808,92 5 990,00
502 spotřeba energie 1 328 976,75 1 727 937,99 96 615,16 133 509,91
504 prodané zboží 560,00 120 182,14 105 858,00
506 aktivace oběžného majetku -691 555,00 -382 636,00
511 opravy a udržování 392 220,06 615 208,96 21 580,00
512 cestovné 35 050,00 36 134,00
513 náklady na reprezentaci 168 620,90 179 132,70
518 ostatní služby 5 781 505,18 5 037 015,05 32 297,00 14 419,31
521 mzdové náklady 4 592 687,25 4 608 755,98 76 718,75 47 545,02
524 zákonné sociální pojištění 1 190 444,14 1 271 434,06 93 068,36 12 203,23
525 jiné sociální pojištění
527 zákonné sociální náklady 34 215,16 34 092,52 505,68 475,44
528 jiné sociální náklady 101 643,73 97 831,91
538 Jiné daně a poplatky 1 600,00 800,00
547 Manka a škody 1 000,00
551 odpisy dlouhodobého majetku 2 663 622,22 2 655 134,48 33 295,78 33 180,60
558 náklady z DDM 273 391,74 634 949,70
549 Ostatní náklady z činnosti 7 918,29 7 126,52

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2014

hlavní činnost doplňková činnost

A. Náklady celkem

Náklady z činnosti

17 717 983,70 18 095 012,62 635 874,50 411 866,00

I.

602 výnosy z prodeje služeb 1 197 653,00 1 139 781,00 76 240,00 57 609,00

603 výnosy z pronájmu 403 550,00 270 260,00

604 výnosy z prodaného zboží 156 084,50 83 997,00

648 čerpání fondů 326 200,00

649 Ostatní výnosy z činnosti refakturac 611 326,34 611 800,33

II. 12 178,68 21 940,77

IV.

příspěvek zřizovatele 14 935 702,00 15 187 298,00

z "rozpuštěné dotace" (403)

ostatní 227 304,00 74 165,96

V. 733 819,68 733 826,56

672

Výnosy z transferů

Finanční výnosy

B. Výnosy celkem

Výnosy z činnosti

z "rozpuštěné dotace" (403)-nepeněžní 
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Strana 19 (celkem 20)

Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy
bez ORJ  *** 15 759 696,77 15 759 696,77

100 PROVOZ Obení dům 7 918 094,94 3,59 283 904,51 246 069,00 8 201 999,45 246 072,59
101 SLUŽEBNÍ  AUTOMOBIL 132 861,20 132 861,20 0,00
150 RESTAURACE  - Obecní dům 83 485,00 83 485,00 83 485,00 83 485,00
200 PROVOZ DŮM UMĚNÍ 

(včetně Vinárny u Přemka a ZUŠ)
3 526 010,27

350 383,34 570,00 33 378,50 3 526 580,27 383 761,84
300 PROVOZ KOSTEL 440 498,80 390,00 76 315,22 195 450,00 516 814,02 195 840,00

PROVOZ CELKEM 12 100 950,21 434 261,93 360 789,73 474 897,50 12 461 739,94 909 159,43
110 EXPOZICE  OD - Cesta města 1 275 510,77 357 318,00 96 686,38 107 490,00 1 372 197,15 464 808,00
120 OD-GALÉRIE -KUNZE 327 928,45 3 270,00 9 608,67 18 787,00 337 537,12 22 057,00

250-256 DÚ - AKCE 1 122 924,89 393 563,00 10 644,95 22 815,00 1 133 569,84 416 378,00
350 KOSTEL - AKCE 124 741,90 70 250,00 124 741,90 70 250,00
450 ART - Kulturní Akce Kunze 1 334 257,88 476 673,00 9 530,00 1 334 257,88 486 203,00
500 FESTIVAL JEDEN SVĚT 117 665,92 95 990,00 45,00 117 665,92 96 035,00
600 DALŠÍ  BŘEHY 119 439,12 92 291,00 119 439,12 92 291,00
650 Bezručova Opava 61 916,23 22 770,00 2 523,14 2 310,00 64 439,37 25 080,00
700 MUZEJNÍ NOC 14 755,32 14 755,32 0,00
701 Otevírání turistické sezóny 11 656,88 7 840,00 11 656,88 7 840,00
751 TEEPEE-02.-08.06.2014 84 823,29 4 060,00 84 823,29 4 060,00
850 O cenu primátora 3 561,50 3 561,50 0,00
852 Cena 17. listopadu 8 005,00 8 005,00 0,00

AKCE CELKEM 4 607 187,15 1 524 025,00 119 463,14 160 977,00 4 726 650,29 1 685 002,00

16 708 137,36 17 717 983,70 480 252,87 635 874,50 17 188 390,23 18 353 858,20

Rozbor nákladů a výnosů dle jednotlivých oddělení za r. 2014

1 009 846,34 155 621,63 1 165 467,97

Hlavní činnost Vedlejší  činnost Celkem

 

Charakteristika čerpání jednotlivých položek rozpočtu na rok 2014 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 2014:

· Rozvaha k 31. 12. 2014
· Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2014
· Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014
· Hlavní kniha k 31. 12. 2014
· Plnění rozpočtového plánu k 31. 12. 2014
· Přehled kulturních akcí – sumář k 31. 12. 2014
· Přehled nájmů – sumář k 31. 12. 2014
· Inventarizace majetku k 31. 12. 2014

Tyto sestavy jsou přílohou účetní závěrky za rok 2014 a jsou součástí podkladů pro přezkoumání hospodaření 
Opavské kulturní organizace za rok 2014.

V Opavě, dne 28. 3. 2014

Zpracovala: Radková Martina

Schválila: Ing. Jana Hynarová
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městská expozice Cesta města

Za provoz zodpovídá:  
od ledna do června 2014 Mgr. Kateřina Vojkůvková, 
od července do prosince 2014 Mgr. František 
Švábenický 

Lektorka expozice pro vzdělávací programy pro 
školy: Mgr. Simona Juchelková

Historik a lektor městské expozice: (od března 
2014) Mgr. Martin Buchlovský

Externí lektoři: Mgr. Hana Miketová, Mgr. Petra 
Kaniová, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Petr Waleczko

Základní informace o expozici:

městská expozice Cesta města prezentuje dějiny 
Opavy a je přímým pokračovatelem opavského 
Městského Muzea (1897).

Zahájení provozu expozice: 17. září 2010

Partneři expozice a poskytovatelé sbírek:

•	 Archeologický	ústav	Akademie	věd	
               České republiky (AÚ AVČR)
•	 Národní	památkový	ústav	(NPÚ)
•	 Muzeum	Bruntál	(MB)
•	 Římskokatolická	farnost	Panny	Marie	
               v Opavě
•	 Římskokatolická	farnost	sv.	Ducha	
                v Opavě
•	 Slezská	nemocnice	v	Opavě,	p.o.	
•	 Slezské	zemské	muzeum	(SZM)
•	 Státní	okresní	archiv	Opava	(SOkA)	
•	 Zemský	archiv	v	Opavě	(ZAO)
•	 sběratel	doc.	PhDr.	Pavel	Šopák,	Ph.D.

- V roce 2014 navštívilo veškeré akce z pro-
dukce expozice Cesta města celkem 10 368 osob 
(stav k 29. 12. 2014). 
- Samotný prostor expozice (1. patro Obec-
ního domu) navštívilo téměř 8 783 osob.
- V expozici v roce 2014 byly realizovány 
2 krátkodobé výstavy (zapůjčená, putovní) do-
plněné o opavské reálie – Československé legie 
v Rusku 1914–1919 a Joža (Josef) David 
a Příběhy míst. Topografie soudobé paměti ná-
roda (10. 7. – 7. 9. 2014) a dva výstavní projekty 
z vlastní produkce – Opavské Hradby (28. 11. 
2013 – 30. 4. 2014) a Opava železniční (9. 10. 2014 
– 31. 3. 2015). Uvádíme zde také třídenní výsta-
vu Co je psáno, to je dáno… listiny vyprávějí 
(5. 9. – 7. 9. 2014), která zpřístupnila širší veřejnos-
ti nejstarší písemné dokumenty města Opavy.
- K výstavě i výstavním projektům byly 
připraveny a nabízeny speciální vzdělávací pro-
gramy pro školy – muzejní animace, vznikaly rov-
něž doplňující doprovodné aktivity (přednášky, 
workshopy, exkurze do dílen mistrů a podobně). 
- V roce 2014 expozice Cesta města navá-
zala na loňskou publikační činnost a vydala pu-
blikaci k výstavě Opava železniční. Celkem bylo 
v roce 2014 prodáno 250 ks publikací a 28 oma-
lovánek z produkce expozice a k tematice dějin 
Opavy. 
- Za rok 2014 v expozici proběhlo celkem 
139 muzejních animací (2 594 osob). 
- Mimo prostor expozice (v Klubu ART, 
v Sále purkmistrů) byly realizovány přednášky 
k vybraným tématům z dějin města a doprovod-
né přednášky k výstavním projektům. Celkem 
bylo v roce 2014 uskutečněno 22 přednášek 
a doprovodných akcí, které navštívilo 795 osob.
- V roce 2014 byly široké veřejnosti a ško-
lám opět zpřístupněny historické objekty v Opa-
vě, a to v rámci několika speciálních akcí a v rámci 
stálé nabídky – kostel sv. Václava a dominikánský 
klášter (Dům umění v Opavě), kaple sv. Kříže, tzv. 
Švédská kaple, Obecní dům.
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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

A/ Stálá expozice

Běžný provoz expozice Cesta města, s otvírací do-
bou úterý–neděle, 10.00–18.00 hodin, je zajištěn 
dvěma průvodci, kteří pečují o návštěvníka: po-
skytují základní informace k expozici a probíhají-
cím akcím, spouští doprovodný film a další 
multimediální prvky, které jsou v dané chvíli 
k dispozici, nabízejí a prodávají katalogy k výstavám 
a další publikace k probíhajícím projektům, stara-
jí se o bezpečnost návštěvníků, mj. o monitorová-
ní hodnot teploty a vlhkosti. Dále provádí čištění 
vitrín, spolupracují na inventarizaci, zajišťují pro-
dej vstupenek, vedou statistiku návštěvnosti, po-
skytují doplňující informace a dohlíží na bezpeč-
nost svěřeného prostoru. V obdobích technické 
pauzy je v expozici pouze jeden průvodce nebo 
je zavřeno. Hodnoty teploty a vlhkosti jsou v ex-
pozici stabilizovány tak, aby splňovaly podmínky 
úspěšného výpůjčního řízení v Národním muzeu, 
v VHÚ atp. viz archivované zprávy conditional 
report. Stabilní podmínky v expozici se daří udr-
žet díky přístrojům na zvlhčování či odvlhčování 
prostoru, speciálním přípravkům na čistotu vody 
do zvlhčovačů a zejména díky úsilí celého týmu 
kustodů a vedení expozice. 

- V roce 2014 došlo v expozici k změnám 
v podobě obměny sbírkových předmětů. Mnohé 
sbírky byly opět vráceny do depozitářů SZM a jiné 
byly nově zapůjčeny. Odhadem bylo Slezskému 
zemskému muzeu vráceno zhruba 15 kusů sbír-
kových předmětů. Z nich některé předměty byly 

z expozice staženy na krátkou dobu pro potřeby 
výzkumu, který se prováděl v SZM.  O něco méně 
sbírek, jiného druhu, bylo pro expozici nově za-
půjčeno. K akvizicím řadíme dar rodiny Davido-
vých, který expozici věnovala z pozůstalosti legi-
onáře Josefa Davida, cestovní kufr. 

- V roce 2014 byly uzavírány smlouvy DPP 
(12 kustodů expozice) a DPČ (7 kustodů expozi-
ce) s průvodci expozice a opětovně s hlavní lek-
torkou Mgr. Petrou Kaniovou na poskytování lek-
torských služeb pro programy, tj, komentované 
prohlídky kostela sv. Václava a dominikánského 
kláštera, Architektura staré Opavy, Zmizelé Opavy 
a prohlídky k výstavě Opavské hradby. Mimo to 
byly uzavřeny tři smlouvy DPP s konzervátory, 
kteří působili pracovně ve Slezském zemském 
muzeu a konzervovali sbírky pro stálou expozici. 

- V rámci činnosti expozice byla rozšíře-
na knižní nabídka na recepci Obecního domu 
a v expozici. Komisní smlouvy byly letos uzavře-
ny s Opavským železničním klubem, který zde 
prodává publikace 1) Železnice na Hlučínsku, 2) 
Historie a současnost vleček na Opavsku – 1 díl. 
Opava – centrum, 3) Historie a současnost vleček 
na Opavsku – 2 díl. Opava městské části a okolí, 
4) Pohádky pro malé děti. Nádraží vypravuje, 5) 
120 let trati Opava – Svobodné Heřmanice (Horní 
Benešov). Dále byla smlouva o komisním prode-
ji uzavřena s Jiřím Valečkem, který zde prodává 
svou publikaci Železniční nehody na Opavsku.  

- Dne 21. 11. 2014 byla zřízena smlouva 
o konsignačním skladu s knihkupectvím KOSMAS, 
s.r.o. se sídlem Mezi Trhy 108/1 746 01 Opava. Na 
základě této smlouvy prodává uvedené knihku-
pectví publikace vydávané Opavskou kulturní 
organizací, a to publikace k výstavám Opava že-
lezniční, Opavské hradby, Dějiny dominikánské-
ho kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, Vincenc 
Prasek, Opavský zámek.

- Mimo vlastní prodejní místa (recepce 
Obecního domu a expozice Cesta města) jsou 
publikace OKO distribuovány v MIC Opava, které 
je odkupuje.

- V roce 2014 se expozice zapojila do Slez-
ské muzejní noci, Dnů evropského kulturního dě-
dictví, Dnu dětí a k Otevírání turistické sezóny. 

- Ke spolupráci se podařilo přimět řadu 
zájemců z řad odborníků, s nimiž jsou již nyní 
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domlouvány a řešeny projekty na další roky – pře-
devším na rok 2015. Nabídka spolupráce je větší 
než časové (personální) a finanční možnosti OKO. 

B/ Doprovodná činnost

V roce 2014 bylo do konce dubna prezentováno 
téma Opavské hradby. Výstava Opavské hradby 
se setkala s mimořádným ohlasem. V kontextu 
100. výročí od vypuknutí 1. světové války jsme 
nabídli putovní projekt mapující problematiku 
československých legií v Rusku, který byl dopl-
něn o opavské reálie – osobnost legionáře Josefa 
Davida. Výstava s názvem Československé legie 
v Rusku 1914–1919 & Josef (Joža) David se se-
tkala se zájmem veřejnosti a vykazovala se hoj-
nou návštěvností. Následovala putovní výstava 
připravená ve spolupráci Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzi-
ty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za 
podpory Muzea města Ústí nad Labem – Příběhy 
míst. Topografie soudobé paměti národa. Sou-
částí výstavy byla také badatelna s digitální data-
bází, kde si mohl návštěvník dohledat informace 
k vybraným místům více do hloubky. V období od 
2. 9. do 2. 10. 2014 byla realizována exteriérová 
výstava Zmizelá Opava, která na 10 vybraných 
místech připomněla zaniklé opavské objekty.  

- Hlavním výstavou roku 2014 je projekt 
Opava železniční (9. 10. 2014 – 31. 3. 2015). Sym-
bolicky se výstava hlásila k výročí 160 let od pří-
jezdu prvního vlaku do Opavy, ačkoli toto výročí 
připadá až na prosinec r. 2015. K výstavě vyšla 
stejnojmenná publikace s rozsahem 140 stran. 
Doprovodný program zahrnul komentované pro-
hlídky, animační program a několik přednášek 
např. Milan Hlavačka, Petr Popelka aj. 

- Důležitou součástí nabídky expozice jsou 
přednášky doplňující mozaiku dějin města. Tyto 
jsou pořádány jak k projektům, jako doprovodné, 
tak mimo ně, pakliže si kladou za cíl popularizo-
vat zajímavé téma z dějin Opavy, či historie obec-
ně, či jsou jinak užitečné a podnětné. V roce 2014 
jsme realizovali 22 přednášek (blíže v sekci před-
nášky). 

- Dalším typem doprovodné činnosti jsou 
komentované prohlídky (KP). Během roku 
2014 se jejich nabídka opět rozšiřovala. K pů-
vodně nabízeným prohlídkám „KP sv. Václava 
a dominikánského kláštera“, „KP Cesta města“, „KP 
Švédské kaple“ a „ KP Architektura staré Opavy“. 

Navázali jsme na úspěšný cyklus KP hlavní části 
městského hřbitova s názvem Putování za osob-
nostmi Opavy. Nově jsme nabídli „KP Proměny 
opavských promenádních parků 1800–1945“. 
Speciální komentované prohlídky byly rovněž 
nabízeny také ke všem krátkodobým výstavám, 
které se roku 2014 uskutečnily. 

B 1/ Krátkodobé výstavy – putovní 
výstavy

1/ Výstava Československé legie v Rusku 
1914–1919 & Josef (Joža) David (výstava od 
16. 5. do 29. 6. 2014)
výstava k 100. výročí vypuknutí 1. světové války
„V roce 1914 český národ disponoval všemi atri-
buty moderního národa, kromě vlastního státu. 
Habsbursko-Lotrinské soustátí ztrácelo postupně 
svoji dějinnou roli ochrany malých národů před 
tlaky z Východu i ze Západu. Jako druhořadý spo-
jenec se ocitalo ve vleku Německa, vedeno před-
stavou, že společné vítězství ve válce mu umožní 
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vyřešit, a to razantním způsobem, sílící vnitřní 
národnostní problémy…“. Výstava je koncipová-
na chronologicky. Opavská kulturní organizace 
veřejnosti představí první dva bloky: první část je 
vymezena srpnem 1914 až lednem 1918 a před-
stavuje činnost České družiny a našich vyšších 
jednotek v rámci ruské armády. Druhý blok je vy-
mezen lednem 1918 až lednem 1919 a mapuje 
působení našich jednotek v Rusku jako součásti 
sil Dohody a následné boje. Informace z putov-
ní výstavy jsme doplnili o řadu trojrozměrných 
exponátů z každodennosti války (uniformy, zbroj 
a zbraně) a o předměty upomínkového charakteru.
Mimo putovní výstavu jsme pro vás připravi-
li opavský výstavní blok, v němž vás chceme 
seznámit s významnou opavskou osobností, a to 
s legionářem, politikem, novinářem a poslan-
cem Jožou Davidem, jemuž byl v nedávné době 
v Opavě-Kylešovicích odhalen pomník a po němž 
je pojmenována tamtéž také jedna z ulic. Díky 
spolupráci s rodinou J. Davida máte možnost vů-
bec poprvé obdivovat řadu předmětů osobního 
i pracovního charakteru z vlastnictví J. Davida. 
Vedle této osobnosti dojde k připomenutí i dal-
ších legionářů spjatých s Opavou a Opavskem, 
a to prostřednictvím pomyslné „opavská síně slá-
vy“ (klenotnice Obecního domu).

Doprovodný program k výstavě / květen a čer-
ven 2014
- vzdělávací programy pro školy / „Hej Slované“
- komentované prohlídky výstavy / Martin Buch-
lovský 27. 5. od 15.00 a 5. 6. od 17.00 hodin
- přednášky – prof. PhDr. František Hanzlík, CSc., 
29. 5. 2014 od 18.00 hodin v Klubu ART
Putovní výstavu připravila Československá obec 
legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obra-
ny ČR, Vojenským historickým ústavem Praha, 
Vojenským ústředním archivem Praha.
Opavský výstavní blok připravila Opavská kultur-
ní organizace, expozice Cesta města.
Obecní dům 1. patro, Ostrožná 46 / rezervace na 
tel.: +420 553 791 947 nebo +420 734 862 479
vstup: 40,–/20,–/10,–/první neděle v měsíci vstup 
zdarma
celková návštěvnost: 2 041 osob

2/ Výstava Příběhy míst. Topografie soudobé 
paměti národa (10. 7. – 7. 9. 2014)
Projekt Příběhy míst: Topografie soudobé 
paměti národa si klade za cíl realizovat výzkum 
a dokumentaci pamětních míst mapující komu-
nistický režim v dnešní České republice. Postihuje 

historicko-kulturní aspekty vytvářením soudobé 
paměti národa z hlediska společenské reflexe ži-
vota v období socialismu. Projektovými výstupy 
zpřístupňuje široké veřejnosti výsledky výzkumů 
národní a kulturní identity. Z nich pořízené data-
báze a sbírky poslouží jako podkladové materiály 
pro odborné a vědecko-popularizační výstupy 
projektu (databáze pamětních míst s příslušnými 
archivními materiály, fotodokumentace či sbírka 
pořízených rozhovorů v rámci orálně-historické-
ho výzkumu).
Stěžejním výstupem směrem k široké veřejnosti 
je právě realizace výstavy a její mobilní varian-
ty pro regionální prezentace. Součástí výstavy 
jsou i lektorské programy přizpůsobené různým 
věkovým skupinám. Cílem výstavy i doprovod-
ných lektorských programů je přimět návštěvní-
ka výstavy zastavit se, zamyslet se a odpovědět 
si na otázky: Proč se něco z nedávné minulosti 
připomíná a proč se na jiné věci zase zapomíná? 
Nástrojem pro lepší pochopení minulosti – a zní 
i vyplývající současnosti a budoucnosti – je insta-
lace předmětů každodennosti života a symbolů 
z let 1948–1989.
Z více než 400 pamětních míst v České republice 
bylo na výstavu vybráno čtyřicet příkladů, které 
by měly být průřezem jednotlivých regionů naší 
vlasti, tak i obrazem typologických okruhů pro-
jevů současné kolektivní paměti ve veřejném 
prostoru. Tyto vybrané příběhy jsou i obsahem 
katalogu, který je součástí výstavy a je volně do-
stupný široké veřejnosti.

Doprovodný program:
Komentované prohlídky s Mgr. Martinem 
Buchlovským
vstup: 40,–/20,–/10,–/každou neděli vstup zdarma

celková návštěvnost: 648 osob

B 2/ výstavní projekty

1/ 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. 
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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 
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 hradba-
mi dokresluje i skutečnost, že nepovolené překo-
návání hradeb (popř. bran) mohlo být trestáno 
i smrtí. Vývoj opavského opevnění odráží jed-
notlivá vývojová stádia města v průběhu stře-
dověku a novověku, včetně etap momentální 
prosperity a stagnace. Dozvíte se, jakou funkci 
opavské opevnění plnilo, jak se jeho podoba pro-
měňovala 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 militarií, 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 pro-
gramů. 

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	 včetně	
křtu publikace (leden až duben 2014) 

•	 víkendové	akce	pro	děti	„historie	na	dotek“	

•	 víkendové	 procházky	 po	 hradbách	
s Mgr. Petrou Kaniovou (duben 2014)

celková návštěvnost v roce 2014: 2 661 osob

2/ Opava železniční (10. 10. 2014 – 31. 3. 2015)

Opava železniční představuje významný výstavní 
projekt expozice Cesta města. Vlastní realizace, 
která zahrnuje mj. vydání publikace, krystalizuje 
již rok a vychází z badatelské práce Mgr. Michala 
Petra s přispěním dalších autorů. Smyslem této 
výstavy je poukázat na úsilí Opavy 19. století 
stát se železničním uzlem Rakouského Slezska,
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 tj. získat výhodnou pozici na hlavních dálkových 
obchodních trasách. V podmínkách své doby tím 
společenská a ekonomická elita sledovala mož-
nost optimalizovat postavení města v rámci stře-
doevropského prostoru. Pozoruhodný je přitom 
samotný proces vzniku jednotlivých projektů 
a fáze výstavby, v nichž se odráželo soupeření 
železničních společností. Návštěvník se tak do-
zví, proč vznikly v Opavě dvě nádraží a zjistí také, 
proč výstavba některých tratí ztroskotala.  Ambi-
cí výstavy je také ukázat, jak železnice ovlivnila 
život lidí ve městě a také naznačit, jak se měnila 
kultura cestování.

Exponáty k výstavě zapůjčilo Národní technické 
muzeum, Slezské zemské muzeum, Zemský 
archiv v Opavě, Kroměřížská dráha, Opavský 
železniční klub a řada jiných institucí. Mnohé 
exponáty pochází ze soukromých sbírek sběrate-
lů Jiřího Valečka a Pavla Horny.

Doprovodný program:
•	 přednášky	 Prof.	 PhDr.	 Milana	 Hlavačky,	
CSc. a Doc. PhDr. Petra Popelky, Ph.D. a dalších 
•	 komentované	 prohlídky	 výstavy	 s	 Mgr.	
Martinem Buchlovským a Mgr. Františkem Švá-
benickým 
•	 animace	 pro	 školy	 MŠ	 a	 1.	 stupeň	 ZŠ	
„Z Opavy, z Opavy rychlík jede do Prahy“ a pro 
2. stupeň ZŠ a SŠ animace „Z Opavy, z Opavy 

rychlík jede do Prahy. Proč tam nejede?“ 
Viděno čísly:
celková návštěvnost za rok 2014: 2 241 osob 

B 3/ Přednášková činnost

Městská expozice uspořádala od ledna do pro-
since 2014 celkem dvacet přednášek, jeden kom-
ponovaný a jeden diskuzní večer. Přednášky byly 
a jsou realizovány z velké části v klubu ART, 
výjimečně pak v Sále purkmistrů. Ve spolupráci 
s Historickým klubem byly v prostoru expozice 
Cesta města nabízeny studentské přednášky 
(v čase od 17:00 nebo 18:00 hodin, po zavírací 
době expozice). 

Přednášky 2014:

1) Středověká města a jejich opevnění (29. 1. 
2014, expozice, 18.00)
přednášející PhDr. Vladislav Razím (NPÚ/UJEP/
UK), bez vstupného

2) Měšťan ve zbroji (22. 2. 2014, Schösslerův 
salonek a expozice v 10.00 a v 14.00) přednáška 
s odborným komentářem k militariím (30/50/110)
přednášející Mgr. Petr Žákovský (MU Brno)

3) Večer na téma: Opava – město v hradbách 
(25. 2. 2014, klub ART, 18.00)
Otevíráme Ratibořskou bránu, prosím vstupte  
přednášející Mgr. Petra Kaniová a Mgr. František 
Kolář (NPÚ)

4) S hradbou za zády
přednášející PhDr. Dalibor Prix, Ph.D. (UDU AV ČR)

5) Z historie cukrovaru v Opavě-Vávrovicích 
(27. 3. 2014, klub ART, 18.00)
Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.

6) Brno, Olomouc a Hradec Králové v časech 
mezi Waterloo a Verdunem (3. 4. 2014, klub ART, 
18.00), prof. PhDr. Pavel Zatloukal

7) Na křídlech věčnosti (7. 4. 2014, klub ART, 
18.00), doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. a kolektiv 
studentů (Filip Dvořák, Jakub Kaleta, Lucie Kali-
šová, Barbora Lebocová, Eliška Lepařová, Soňa 
Wronová)

8) Legie od Ruska až po Ameriku (29. 5. 2014, Sál 
purkmistrů, 18:00)
přednášející prof. PhDr. František Hanzalík, 
CSc. (MU Brno )
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9) Slezsko a Velká válka (12. 6. 2014, Sál purkmistrů, 
17.00)
přednášející doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. 
(SLU)

10) Římané a Germáni na našem území (29. 9. 
2014, v 18.00, klub ART)
přednášející Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. 
(Archeologický ústav AV ČR)

11) Vývoj železniční sítě 1836–1914 v českých 
zemích (14. 10. 2014, v 18:00, klub ART)
přednášející prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 
(Historický ústav AV ČR, Karlova univerzita)

12) Budování moderní dopravní infrastruktury 
na Opavsku (1790–1914) (11. 11. 2014, 18.00, 
klub ART)
přednášející doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (OU)
 

KOMPONOVANÉ A DISKUZNÍ VEČERY:

1) Komponovaný večer – V těžkých dobách 
1918–1919 & role čs. legionářů při formování 
našich hranic (27. 6. 2014, klub ART, 16.00)
přednášející Mgr. Pavel Kuthan a Mgr. Pavel Ská-
cel

2) Diskusní večer – Hledání počátku města – 790 
let města Opava (17. 12. 2014, v 19.00, klub ART)
diskutující hosté PhDr. Karel Müller (Zemský ar-
chiv v Opavě), Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (SLU), 
PhDr. Dalibor Prix, Ph.D. (ÚDU AV ČR, SLU), Mgr. 
Michal Zezula (NPÚ)

CYKLUS OPAVA NA HISTORICKÝCH POHLEDNI-
CÍCH. Prezentace pohlednic opavského sběratele 
Františka Šenka s komentářem Mgr. Petry Kaniové.

1) Opava na historických pohlednicích I. (26. 5. 
2014, Sál purkmistrů, 16.30, bez vstupného)

2) Opava na historických pohlednicích II. (23. 6. 
2014, Sál purkmistrů, 16.30, bez vstupného)

3) Opava na historických pohlednicích III. Kasárna 
a vojenské objekty (22. 9. 2014, 16.30, Sál purkmi-
strů, bez vstupného)

4) Opava na historických pohlednicích IV. Opavské 
paláce, šlechtické a měšťanské domy v 18. a 19. 
století (13. 10. 2014, v 16.30, Sál purkmistrů, bez 
vstupného)

5) Opava na historických pohlednicích V. Pod-
nikatelská sídla a další vybrané objekty (24. 11. 
2014, 16.30, Sál purkmistrů, bez vstupného)

PŘEDNÁŠKY REALIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI 
S OPAVSKOU POBOČKOU SDRUŽENÍ HISTORI-
KŮ ČR 

1) Plocké knížectví mezi českou a polskou koru-
nou ve 14. století (4. 11. 2014, v 18.00, expozice), 
přednášející Mgr. Jiří Pola (SLU)

2) Sametová Opava. Revoluce 1989 na Opavsku 
(14. 11. 2014, v 18.00, Sál purkmistrů), přednášejí-
cí Mgr. Aleš Binar, Ph.D. (Univerzita obrany)

3) Hobit aneb cesta do středověku a zase zpátky 
(9. 12. 2014, v 18.00, klub ART), přednášející Petr 
Waleczko (SLU)

B 4/ Speciální akce

V roce 2014 se expozice zapojila do tří tradičních 
akcí, jež jsou realizovány každoročně. Realizoval 
se III. ročník letní nabídky pro milovníky historie 
„Léto s městskou expozicí“, která si klade za cíl 
nabízet dějiny Opavy a zpřístupnit některé vy-
brané historické objekty také v době prázdnin, 
kdy je obecně nabídka a kulturní vyžití v Opavě 
velmi malé. Poprvé se realizovala nová akce Sta-
tutárního města Opavy „Otevírání turistické se-
zóny Opavské Slezsko“. Rovněž jsme se zapojili 
a nabídli speciální program se zvýhodněným 
vstupným. 

- 1/ Slezská muzejní noc (20. června)
- 2/ Den dětí (7. a 8. června) 
- 3/ Léto s městskou expozicí II. (červenec, srpen)
- 4/ Dny evropského kulturního dědictví (5. až 7. září)
- 5/ Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko 
(7. dubna)

1/ Slezská muzejní noc (20. června)

V roce 2014 navštívilo expozici v rámci Slezské 
muzejní noci od 18:00 do 24:00 celkem 425 osob. 
Do zpřístupněné Švédské kaple přišlo 203 osob. 
Ve srovnání s rokem 2013 se jedná o mírný po-
kles návštěvnosti, způsobený pravděpodobně 
nepříznivým počasí. Úvod byl zahájen koncertem 
Pěveckého sboru Slezské univerzity.
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Program:
1/ expozice Cesta města 1. patro obecního 
domu
- prohlídka stálé expozice Cesta města (sa-
mostatně). V každé části expozice na návštěvníka 
čekala zajímavá osobnost z dějiny Opavy (kostý-
movaná). Návštěvníci měli na základě předlože-
ných indicií hádat, o koho se jedná (Hádej, kdo 
jsem?)
- speciální nabídka byla směřována na 
zájemce o urbanismus a architekturu Opavy: ve 
třech časech byly nabídnuty 3 komentované pro-
hlídky k Modelu města Opavy (k roku 1800) 
- pro děti byly připraveny speciální aktivity 
s využitím interaktivní tabule v dětském koutku, 
děti si mohly poskládat puzzle s vyobrazením 
opavského zámku
- na realizaci se podílelo přibližně 11 osob

2/ Švédská kaple, Ratibořská ul., Opava-Kate-
řinky
- ve čtyřech časech jsme nabídli 4 komen-
tované prohlídky objektu, které navštívilo celkem 
203 osob
- název programu: Příběh gotických fresek
- lektorkou přibližující historii a výmalbu 
byla historička Mgr. Hana Miketová

2/ Den dětí (7. a 8. června) 

Den dětí v parcích okolo centra Opavy 

V sobotu 7. června od 13:00 do 18:00 se v Měst-
ských sadech konal Den dětí pořádaný statu-
tárním městem Opava, ke kterému se Opavská 
kulturní organizace již tradičně připojila svým 
programem. Nabízené aktivity našeho stanoviště 
spojoval název „Oko se představuje“, jednalo se 
celkem o 7 úkolů připravených lektorkami OKO 
Simonou Juchelkovou a Lenkou Přibylovou, na 
realizaci programu se pak s nimi podíleli studenti 
Slezského gymnázia Opava. 
Díky barvám na obličej se děti mohly proměnit 
ve výtvarné dílo z galerie, zazpívat si jako zpěvá-
ci z ARTU, poskládat si puzzle řádu dominikánů 
obývajících dříve Dům umění. Hledaly předměty, 
které jsou umístěné v expozici Cesta města, vyro-
bily si kytičku symbolizující hnutí hippie, jež bylo 
hlavním tématem výstavy Psychadelia (právě ko-
nané v prostorech Domu umění), vyfotily se s iko-
nou popu, vymalovaly si obrázek kaple sv. Kříže, 
kde se konají komentované prohlídky a nálezem 
srdce si připomněly jeden z účelů, kterému slouží 

kostel sv. Václava – tedy konání svatebních ob-
řadů. Při nasbírání alespoň několika razítek je za 
správně splněné úkoly čekala sladká odměna.

Den dětí v expozici Cesta města 

V neděli 8. června se od 10:00 do 16:00 konal Den 
dětí v prostorách Opavské organizace: v Domě 
umění, expozici Cesta města a v teepee postave-
ných pro tento účel vedle Obecního domu. Pro-
gram mezi jednotlivými stanovišti byl propojen 
indiánskou tematikou, na jehož přípravách se 
podílely opět lektorky OKO. Na realizaci lektorky 
spolupracovaly se studenty Slezského gymnázia 
a s kustody OKO, přičemž všichni měli indiánské 
oděvy. Na začátku děti dostaly nit, za splněné 
úkoly na ni postupně navlékaly korálky a peříč-
ka, při dostatečném počtu je ve velkém teepee 
čekala sladká odměna a bizoní zub na okrášlení 
jejich indiánského náhrdelníku. V malém teepee 
si pak mohly prohlédnout různé předměty ze ži-
vota indiánů, o kterých jim tam poutavě vyprávěli 
členové skupiny Indian Corral o. s., ti navíc udělali 
pravý indiánský koncert ve dvou časech, který se 
setkal s velkým ohlasem.  
V expozici Cesta města si malí návštěvníci moh-
li nechat vyvěštit, co je čeká, poznávali obilniny, 
zvířata, museli prokázat jistou zdatnost a odvahu 
plazením se tunelem a malovali teepee na tabu-
li. Celkově navštívilo expozici 239 lidí (v té době), 
bohužel celkový počet návštěvníků dne dětí 
(včetně akce vedle teepee) nelze odhadnout.

3/ Prázdninová nabídka:
Putování za poznáním a Příměstský tábor v srd-
ci vašeho města (červenec, srpen)

Program expozice Cesta města byl v průběhu čer-
vence a srpna roku 2014 rozhojněn o akci zvanou 
Putování za poznáním, která navázala na loňský 
program Léto s městskou expozicí. Program se 
sestával z komentovaných prohlídek ve vybra-
ných objektech či v exteriérech města, celková 
návštěvnost činí 284 osob. Součástí prázdninové 
nabídky OKO byl také Příměstský tábor (II. roč-
ník), kterého se zúčastnilo 27 dětí. Úhrnem tedy 
prázdninový program využilo 311 lidí. 
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- Putování za poznáním 

Švédská kaple      
17. 7., 21. 8.   71 osob
Putování za osobnostmi Opavy    
24. 7., 27. 8.    54 osob
Zmizelé město – Opava     
31. 7., 5. 8.    52 osob
Po stopách opavských hradeb   
12. 8., 14. 8.   41 osob
Architektura staré Opavy     
28. 8.    19 osob
Kostel sv. Václava a dominikánský klášter   
3. 7., 7. 8.   47 osob 

Hodnocení:
Program hodnotíme jako úspěšný, neboť ze stra-
ny veřejnosti se opakovaně vyskytovaly žádosti 
o vypisování dalších termínů a rozšíření kapaci-
ty	pro	jednotlivé	akce.	Řada	návštěvníků	využila	
kompletní nabídky a prošla během prázdnin vše-
mi zpřístupněnými objekty. Po loňské zkušenosti 
nebyl do programu komentovaných prohlídek 
zařazen Obecní dům. Návštěvnost této prohlídky 
je vysoká, pouze pokud je nabízena příležitostně. 
Všechny nabízené programy byly zpoplatněny 
tradičně třemi druhy vstupného – rodinné, zá-
kladní a snížené.

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

V průběhu letních prázdnin roku 2014 proběhly 
dva turnusy Příměstského tábora v srdci vašeho 
města 2014. První turnus se konal 7.–11. červen-
ce a zúčastnilo se ho celkem 13 dětí, druhý turnus 
proběhl 25.–29. srpna se 14 dětmi. Programovou 
náplň a průběh tábora zajišťovaly lektorky Opav-
ské kulturní organizace Mgr. Simona Juchelková 
a Mgr. Lenka Přibylová.
Poplatek za tábor činil 1 100 Kč, v ceně bylo za-
hrnuto pojištění, jízdné a vstupy na exkurze, 

veškeré pomůcky i spotřební materiál, obědy, pit-
ný režim a svačiny. Zázemí tábora bylo po všech-
ny dny vytvořeno v klubu ART, který má výhodu 
zabudované audiovizuální techniky, zvláštního 
vchodu do budovy a vlastních wc. Děti se zde 
scházely ráno v době od 7:30 do 8:30 a odcházely 
buď individuálně, nebo v doprovodu rodičů v 16 
hodin. Každý den okolo dvanácté hodiny byl za-
jištěn oběd v jídelně Na Dolňáku, možnost malé

svačiny byla dětem nabídnuta dvakrát denně.
Programy obou turnusů byly až na drobné úpravy 
totožné, jednalo se o výtvarně-historický tábor, 
jehož hlavní téma znělo „CESTA DO MINULOS-
TI“. První den se účastníci seznámili s postavou 
bankéře, která za nimi přicestovala časem z doby 
vzniku Obecního domu, bankéř po pracovních 
týmech chtěl, aby vypátraly 5 předmětů, které 
mohly nalézt na cestě do minulosti. Malí cesto-
vatelé se tak dostali do poč. 20. století, baroka, 
renesance, gotiky a pravěku. Při svých toulkách 
časem navštívili restaurátorskou dílnu firmy Win-
ro ve Velkých Hošticích, dílnu restauratérky vitráží 
Hany Baronové v Kozmicích a archeologický vý-
zkum v Opavě-Kateřinkách.
Mimo jiné si děti vyrobily badatelský deník, ráme-
ček na fotografii, benátskou masku, vitráž, za kaž-
dý objevený předmět a vykonaný úkol dostávaly 
od bankéře odměnu v podobě bankovek, které 
na konci týdne vyměnily za různé předměty OKO 
(placky, tužky, omalovánky apod.).
O pozitivních dojmech z tábora hovořily nejen 
krátké dotazníky vyplněné dětmi, ale i dopisy ro-
dičů.

4/ Dny evropského kulturního dědictví 
(6. září od 9:00 do 19:00)

program:
OKO se tradičně zapojuje do každoročně pořáda-
né akce, která má obecně dobrou návštěvnost. 
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Výhodou akce, pro návštěvníky, je zpřístupně-
ní památek většinou se vstupem zdarma. Počet 
účastníků komentovaných prohlídek byl omezen 
vydáním časových vstupenek (dostupné na MIC 
v Opavě a na recepci Obecního domu). Součástí 
akce byl také dětský koutek v Domě umění s řa-
dou aktivit připravených Mgr. Lenkou Přibylovou 
a v expozici Cesta města Mgr. Simonou Juchelko-
vou. Celková návštěvnost však zahrnuje také oso-
by, které navštívily vybrané objekty také mimo 
čas komentovaných prohlídek. Úhrnem program 
OKO navštívilo dne 6. září (resp. 7. září, jelikož 
Činnost tzv. Filipovy kavárny byla prodloužena o 
jeden den) 963 osob.

Na komentované prohlídky byly vydány časové 
vstupenky. 
OKO nabídlo v tento den:

V Obecním domě (objekt zpřístupněn 9:00–
19:00)
Komentované prohlídky Obecního domu (10:00, 
14:00) - celkem 45 osob.
Komentované prohlídky Cesta města (14:00 
a 17:00) - celkem 55 osob.
Výstava v klenotnici s názvem Co je psáno, to je 
dáno – listiny promlouvají (5. 9. – 7. 9. od 9:00 do 
19:00) 

V Domě umění a kostele sv. Václava (objekt 
zpřístupněn 9:00 – 19:00)
Komentované prohlídky Dominikánského klášte-
ra a kostela sv. Václava v Opavě (13:30, 15:30)   
celkem 50 osob

V kapli sv. Kříže (objekt zpřístupněn 9:00–19:00)
Komentované prohlídky - celkem 75 osob

V Hlavní části městského hřbitova v Opavě
Komentované prohlídky Putování za osobnostmi 
Opavy - celkem 75 osob

V ústředních parcích města
Komentovaná prohlídka Proměny opavských 
promenádních parků 1800–1945 (13:00, 15:00, 
17:00) - celkem 90 osob 
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Filipova kavárna
Schematická rekonstrukce dobové letní kavárny 
celkem 90 osob   

Hodnocení:
Podíl OKO na programu Dnů evropského dědictví 
považujeme za úspěšný nejen z důvodů relativně 
velké návštěvnosti, ale také protože komplikace, 
které v průběhu vznikaly, se dařilo řešit bez toho, 
aby byl chod programu jakkoli narušen. V porov-
nání s loňským rokem je návštěvnost více než 
trojnásobná, přičítáme to také příznivému poča-
sí. V akci budeme i nadále pokračovat, nicméně je 
nutné lépe zvážit nabídku programů celoročně. 
Nově totiž vznikají další akce (OTS) mající za cíl 
propagovat Opavu jako turistický cíl, akce se tedy 
dost opakují a ztrácejí tím potenciál. Návštěvní-
ci využívají především ty nabídky, které jsou se 
vstupem zdarma. 

5/ Otevírání turistické sezóny Opavské 
Slezsko (7. dubna)

Premiéra nového programu, za jehož vznikem 
stálo Statutární město Opava. Cílem akce bylo 
a je prezentovat a podpořit návštěvnost turistic-
kých 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 
byl nabízen ve dvou časech.
- Dobrodružné světy Zdeňka Buriana, pro-
hlídka s výkladem k aktuální výstavě v Domě 
umění, nabízená ve dvou časech. 
- Prohlídka Obecního domu, nabízena 
ve dvou časech.
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- Architektura staré Opavy, procházka 
městem s komentářem k vybraným objektům 
s Petrou Kaniovou, nabídnut opět ve dvou časech. 
Po celou dobu trvání programů měli možnost
dospělí účastníci 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 zajištěno 
třemi lektorkami. Pro děti byla připravena řada 
aktivit, vědomostních i zábavných, včetně promí-
tání filmů. Současně jsme nabídli dětské koutky 
– v expozici a Domě umění. Služba, školička, ne-
byla plně využita, ale nápad se setkal s pozitivním 
ohlasem a proto věříme, že si návštěvníci musejí 
zvyknout a musí dojít k lepší propagaci. Program 
měl vlastní vstupenkový systém – možnost zvý-
hodněné vstupného v případě absolvování všech 
programů. Vstupné však také na jednotlivé pro-
gramy. Obdobně program bude vypadat také 
v roce 2015 .
Celková návštěvnost nabízených programů OKO 
v tento den činila přibližně 200 osob. 

B 5/ Komentované prohlídky 

Expozice Cesta města uskutečnila během roku 
2014 přibližně 100 komentovaných prohlídek, 
je to obdobný počet jako za rok 2013. Letos byl 
program rozšířen. Mimo dřívější expoziční nabíd-
ky komentovaných prohlídek Obecního domu, 
bývalého dominikánského kláštera s kostelem 
sv. Václava, kaple sv. Kříže a dále KP programu Ar-
chitektura staré Opavy a Zmizelé město, byl nově 
zařazen program Proměny opavských prome-
nádních parků 1800–1945. Tento výčet pak dopl-
ňují komentované prohlídky ke krátkodobým vý-
stavám. Většina prohlídek byla vypsána předem 
v programu OKO na daný měsíc a byly směřovány 
k široké veřejnosti s možností rezervace, či bez ní. 
Menší část byla realizována na základě předchozí 
telefonické domluvy a stanovení individuálního 
termínu. Koordinace prohlídek je v kompeten-
ci vedoucí expozice, která domlouvá termíny 
s jednotlivými lektory a kooperuje s recepcí OD 
a rezervačním systémem. Zájemci obdrží objed-
návkový list, kde jsou uvedeny podmínky platby, 
délka prohlídky, lektor a kontakt na něj, čas a da-
tum konání, místo konání a bližší informace. Pro-
hlídky jsou realizovány také mimo otevírací dobu 
expozice či Domu umění. Programy, také s ohle-
dem na jejich rozšiřování a modifikaci, vykazují 
v návštěvnosti stoupající tendenci. Komentované 
prohlídky jsou aktualizovány a upravovány, infor-



mace se tedy nerecyklují dokola. Zájemci reagují 
velmi kladně na konkrétní lektory, z nichž klíčová 
je lektorka expozice Mgr. Petra Kaniová, která si 
získala neobyčejnou přízeň veřejnosti.
 
Stálá nabídka lektorských programů pro střední 
školy a širokou veřejnost v roce 2013:

•	 Komentované prohlídky expozice Cesta 
města – lektorka Mgr. Hana Miketová, zastupitel-
ná Petrem Waleczkem 
•	Komentované prohlídky kostela sv. Václava 
a bývalého dominikánského kláštera – lektor-
ka Mgr. Petra Kaniová, zastupitelná Mgr. Hanou 
Miketovou 
•	 Komentované prohlídky Obecního domu 
– lektorka Mgr. Romana Lániková, zastupitelná 
Mgr. Simonou Juchelkovou či Mgr. Hanou Mike-
tovou
•	Komentované prohlídky Švédské kaple – lek-
torka Mgr. Hana Miketová, zastupitelná Petrem 
Waleczkem
•	Architektura staré Opavy a Zmizelé město/
Opava – lektorka Mgr. Petra Kaniová, nezastu-
pitelná
•	 Komentovaná prohlídka hlavní části Měst-
ského hřbitova „Putování za osobnostmi Opa-
vy“ – lektor Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., nezastu-
pitelný
•	Komentovaná prohlídka Proměny opavských 
promenádních parků 1800–1945 – lektorka 
Mgr. Petra Kaniová

B 6/ Nabídka školám (muzejní ani-
mace, návštěvy ateliéru, program 
v ulicích města)

Vzdělávací programy určené školám a školkám 
zaujímají v doprovodné činnosti expozice vý-
znamné místo a jejich přípravě je věnována vel-
ká pozornost. Městská expozice nabízí celoročně 
stálý program pod názvem Cesta dějinami měs-
ta a současně programy doprovázející aktuálně 
probíhající výstavy. Programy jsou vytvářeny pro 
všechny věkové skupiny (děti MŠ, studenty ZŠ 
a SŠ, družiny, zájmové kroužky). V rámci roku 
2014 byla stálá nabídka doplněna o nový pro-
gram (dětskou paralelu Architektury staré Opa-
vy) s názvem Poznej svoje město a letos byl zave-
den program Život v kutně. Program nabízí dvě 
prohlídkové trasy a je školami od počátku hojně 
navštěvován. Protože je program závislý na po-

časí, musí mít lektorka připraven vždy alterna-
tivní program. Mimo stálou nabídku byly v roce 
2014 vytvořeny a realizovány další dva speciální 
programy ke krátkodobým výstavám pod vede-
ním lektorky Mgr. Simony Juchelkové. Jednalo se 
o animace pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ k hlavní 
výstavě roku 2014 Opava železniční – „Z Opavy, 
z Opavy rychlík jede do Prahy. Proč tam neje-
de?“. K téže výstavě vznikla také animace pro MŠ 
a první stupeň ZŠ s názvem „Z Opavy, z Opavy 
rychlík jede do Prahy“. K putovní výstavě Česko-
slovenské legie v Rusku 1914–1919 a Joža David 
vznikla animace s názvem „Hej Slované!“, byla 
určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ lek-
torkou Mgr. Kateřinou Vojkůvkovou. V roce 2015 
dojde k rozšíření stálé nabídky o program ke kos-
telu sv. Václava.

33



V roce 2014 bylo v Galerii Obecního domu 
uskutečněno 8 výstav. Proběhlo několik ko-
mentovaných prohlídek a edukačních pro-
gramů pro děti. Byli prezentováni tvůrci regi-
onální i mezinárodně uznávaní. Tradičně byly 
realizovány dvě z výstav v rámci městských 
festivalů Bezručova Opava a Další břehy.

Každý den ostříhané nehty / Václav Minařík
- mix média
- vernisáž 8. 1. 2014
- 9. 1. − 2. 2. 2014
- opavský výtvarník
Kristovy roky! Jaká další ironie k uplivnutí, když 
ji zahlédnete před sebou. A jak vlezlá a záludná 
proměna v časech radosti.
Autor přináší subjektivní pohled na vlastní pro-
měnu. Přechod z období bezstarostného života 
mladého svobodného člověka přes postupnou 
proměnu vlastního života až k přijmutí odpo-
vědnosti za dítě  a s ním i život v jiné perspek-
tivě. Výstavní projekt reflektuje proměnu, kterou 
dříve nebo později projde nebo už prošla většina 
lidí. Co jsme byli, co budeme a jak se v důsledku 
zásadních životních změn mění i naše hodnoty. 
K zachycení etap a geneze procesů proměny jsou 
voleny různé výtvarné techniky. Nejdeme zde 
klasickou kresbu a malbu, kombinovanou s mul-
timédii a instalací.

Galerie Obecního domu / GOD

KILL-TIME / Jaromír Švejdík
- grafika
- vernisáž 5. 2. 2014
- první výstava širšího projektu představující čes-
ké umělce s přesahem 
- výstava vznikla z iniciativy kurátora 
Jana Kunzeho speciálně pro Galerii Obecního 
domu v Opavě 
- výstava byla premiérově vystavena v GOD a ná-
sledně díky velkému zájmu putovala do dalších 
měst v republice
- k výstavě byl vydán katalog
- 6. 2. − 30. 3. 2014
Výstavní projekt Kill-Time prezentuje dvě aktu-
ální polohy výtvarné tvorby Jaromíra 99. Cyklus 
portrétů představuje lidské tváře, do nichž jsou 
vepsány příběhy životů tak, jak je vnímá sám 
výtvarník. Objevují se zde jak autorovi nejbližší 
přátelé, tak obličeje dávno zemřelých lidí, jejichž 
zašlé podobenky lze najít na hrobech roztrouše-
ných po dramatické krajině Jesenicka. Druhou 
část výstavy tvoří siluety povětšinou temných vý-
jevů, dávné stínové obrazy vypadající jako zbytky 
snů, které se otiskly někam hluboko do našeho 
povědomí a které se nám mnohdy nečekaně při-
pomenou svou zlověstností. Za každou z těchto 
grafických prací můžeme číst zneklidňující pří-
běh, který ovšem není dovyprávěný, nýbrž pou-
ze nastíněný silným motivem. Autor tak divákovi 
nechává dostatečný prostor pro imaginaci. Vý-
chodiskem je metoda siluet artu s tím rozdílem, 
že tyto „kratochvilné“ papírové vystřihovánky 
nepracují s tradičními motivy, ale zobrazují čas-
to děsivé výjevy. Výtvarník v obou cyklech vyu-
žívá estetiky komiksu a street artu, která je jeho 
tvorbě vlastní. Tentokrát však výsledné grafiky 
nevznikaly v počítači, ale pomalým a pracným 
prořezáváním vrstev papíru. Zvolený materiál 
i metoda, stejně jako jednotlivá vyobrazení, od-
kazují k pomíjivosti a zranitelnosti lidské existen-
ce. V tomto projektu, který představuje Jaromíro-
vu první zásadnější veřejnou výstavu, autor volně 
navazuje na pro něj typickou poetiku temných 
Sudet – kraje, z něhož pochází a do kterého se ze 
svého pražského exilu stále častěji vrací.
Přestože autor pro své výtvarné aktivity používá 
pseudonym Jaromír 99 (a ne své občanské jmé-
no Jaromír Švejdík), není možné jeho jednotlivé 
tvůrčí polohy vnímat odděleně: hudební projekty 
se přirozeně prolínají s těmi výtvarnými a naopak. 
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Z tohoto důvodu má výstava bohatý doprovod-
ný program, v němž nebude chybět přednáška 
o vzniku komiksu Alois Nebel, vystoupení aktuál-
ního projektu Kafka band nebo koncert Švejdíko-
vy domovské skupiny Priessnitz. To vše ukazuje 
na obrovské rozpětí tvůrčích aktivit jesenického barda.
Při četbě autorova životopisu se nám představuje 
zajímavý životní příběh a klikatá cesta bytostné-
ho tvůrce za vlastním uměním. Přestože se autor 
dostal k výtvarné tvorbě až ve středním věku, a to 
víceméně náhodou, dokázal si vypracovat osobi-
tý vizuální styl, který je rozpoznatelný i ve světo-
vém kontextu. Jeho práce na komiksové adaptaci 
slavného románu Franze Kafky Zámek a přede-
vším komiks a stejnojmenný film Alois Nebel mají 
zřejmý mezinárodní přesah. Zájem o tvorbu 
Jaromíra Švejdíka dokladuje fakt, že výstavní pro-
jekt Kill-Time, původně zamýšlený exkluzivně pro 
Galerii Obecního domu v Opavě a zde také pre-
miérově vystavený, bude dále putovat do dalších 
výstavních síní po celé republice.

Sport je jako pivo, nedá se ničím nahradit – 
Ota Pavel
- vernisáž 9. 4. 2014
- 10. 4. – 1. 6. 2014
- výstava proběhla v rámci městského festivalu 
Další břehy
Spisovatel, ve kterém se kloubí sportovec a záro-
veň umělec? Nemůžeme najít vhodnějšího, než
je prozaik a novinář Ota Pavel. 
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Tohoto vášnivého rybáře a sportovního redak-
tora většina z nás zná jako autora autobiografic-
kých knih Smrt krásných srnců (1971) a Jak jsem 
potkal ryby (1974). Ota Pavel je však autorem 
řady reportáží a povídek se sportovní tematikou. 
Po absolvování dvouleté obchodní školy autor 
dokonce krátce trénoval hokejovou mládež ve 
Spartě Praha. Od roku 1949 pracoval jako spor-
tovní redaktor nejprve v Československém roz-
hlase, poté v časopise Stadión a od padesátých 
let v časopise Československý voják. Je autorem 
řady reportáží a povídek se sportovní temati-
kou: Dukla mezi mrakodrapy (1964), Plná bedna 
šampaňského (1967), Pohár od Pánaboha (1971), 
Syn celerového krále (1972) či Pohádka o Raškovi 
(1974), podle které dokonce v libereckém divadle 
F. X. Šaldy vzniklo baletní představení netradičně 
kombinující tanec se sportem.
Výstava nabídne návštěvníkům galerie ucele-
ný pohled na spisovatele, sportovce, redaktora 
a hlavně vášnivého rybáře Otu Pavla. Přijďte po-
znat řeku života spisovatele, která přes všechny 
meandry a prožitá neštěstí zanechává v srdcích 
čtenářů laskavé a krásné poselství naděje. Přijďte 
potkat Otu Pavla.



Příběhy a legendy / Song Mi Kim
- sklo, plastiky
- vernisáž 4. 6. 2014
- 5. 6. – 13. 7. 2014
- Korejská výtvarnice
„Je velmi obtížné vyjádřit adekvátními slovy jedi-
nečnost výtvarného díla Song Mi Kim, neseného 
ještě k tomu velebností dálného východu, její 
vlasti. Umění Song Mi Kim je ozvěnou vzdálených 
světů, je ale poznamenané i pobytem v Čechách. 
Není jen exotem v jiném teritoriu. Práce Song Mi 
se vyznačuje křehkou jemností, smutkem, ohla-
sem melancholie i vlnami bystrého velkorysého 
provedení a výtvarné inteligence. Noří se z mlhy 
ticha. Nevím, jak lépe se vyjádřit. Jakmile něco 
vyslovíme, podivně to znehodnotíme. Slova jsou 
pak už jen odvarem hlubin tvoření, jen odleskem 
na hladině. Dívejte se raději sami! Song Mi Kim je 
skromná a noblesní,“ řekl o autorce prof. ak. mal. 
Vladimír Kopecký, její učitel na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze v letech 2005–2007.

 

Kupředu zpět / Jiří Hauschka
- malba
- vernisáž výstavy 16. 7. 2014
- 17. 7. – 31. 8. 2014
Název výstavy Kupředu zpět Jiřího Hauschky za-
vání lehkým bilancováním, drobným ohlédnutím 
se za vlastní tvorbou a tedy i životem. Šumperský 
rodák představuje svou malbu poprvé v Opavě. 
Po všech směrech je celistvá a nezaznamenává-
me v ní skokové změny, ale postupný soustře-
děný vývoj, který se s každým dalším obrazem 
posunuje dál k ideální představě. Hauschka kráčí 
vlastní dobrodružnou cestou, z jeho obrazů se 
vynořuje magická krajina, která je občas zpřítom-
něná lidskou postavou. Více či méně realistické 
krajiny narušují rozpohybované toky energie, 
které se jako z ničeho nic převalí přes dílo a posu-
nují ho směrem k větší magii. Právě tato abstrakt-
ní složka dodává jeho dílu expresivní výraz.

Concordia – výstava umělců s maďarskými 
kořeny
- mix media
- vernisáž výstavy 3. 9. 2014
- 4. 9. – 26. 9. 2014
- výstava proběhla v rámci městského festivalu 
Bezručova Opava
Skupina se formuje již od roku 2000 a vždy se 
jedná o ucelený spolek lidí. Na festivalu se nám 
tak představí pět členů působících v různých 
oborech, kterými jsou např.: sochařství, grafika, 
malba,…).  Jsou propojeni nejen jakousi společ-
nou zálibou,    ale rovněž skrze svou mentalitu, 
myšlení a uměleckou činnost.  Aktivně působí 
nejen v České republice, ale také  na území Ma-
ďarska a Slovenska. Společným tématem není jen 
samotné téma festivalu – Návraty ke kořenům, 
ale snoubí se také s tématem řeky Dunaj, která je 
nám nejen geograficky společnou, ale nabízí ne-
přeberné množství inspirativní niternosti.
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Sofig / Tamara Černá
- fotografie z baletního prostředí
- vernisáž výstavy 1. 10. 2014
-  2. 10. – 2. 11. 2014
- ostravská fotografka
Tamara Černá je nejen umělkyní – fotografkou, 
ale zároveň také tanečnicí, baletním mistrem 
a choreografkou.  Vyrůstala v prostředí, které bylo 
umění velmi nakloněno. Studovat tanec začala již 
v šesti letech a tomuto druhu jakého sebevyja-
dřování naprosto podlehla. Zhruba v deseti le-
tech se na ostravské konzervatoři začala věnovat 
studiu klasického baletu. 
Jména SofiG užívá Tamara jako svého pseudony-
mu. Tamara se narodila v Ostravě, avšak její rodi-
na pochází z rakouské Haliče.

Mene mene tekel upharsin / Kay Buriánek
- 6. 11. 2014 – 4. 1. 2015
- grafika + mix media
- druhá výstava širšího projektu představující čes-
ké umělce s přesahem, viz Švejdík
- výstava vznikla z iniciativy kurátora Jana Kunze-
ho speciálně pro Galerii Obecního domu v Opavě
- výstava byla premiérově vystavena v GOD a ná-
sledně díky velkému zájmu putovala do dalších 
měst v republice
- k výstavě byl vydán katalog
Už samotný název výstavy „Mene mene tekel 
upharsin“ předurčuje jakési doporučení  

„mít se na pozoru“ , neboť nás snad právě tady 
čeká něco, na co nejsme v kontextu klasického 
výstavnictví v dostatečné míře zvyklí. Jsme na-
léhavě varováni před morbidními a ponurými 
výjevy, tajemnými znameními, okultními sym-
boly  –  tyto nás obklopí, nekompromisně pohltí 
a stáhnou do těch nejtemnějších vod. Specifická 
estetika byla vždy pevnou a neoddělitelnou sou-
částí všech hudebních aktivit spojených s Kayem 
Buriánkem. Výstava a stejnojmenný katalog vů-
bec poprvé představí kolekci originálních plaká-
tů vycházející z punkové, metalové a hardcorové 
estetiky. Výstavu doprovází řada doprovodných 
akcí, a to od přednášek přes koncerty až po elek-
tro party.
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plakáty / výběr:
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Galerie Obecního domu v Opavě
www.oko-opava.cz Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava / otevřeno út–ne / 10:00–18:00 / bez vstupného

fotografie z prostředí baletu
2. 10. – 2. 11. 2014 
vernisáž 1. 10. 2014 v 17:00 hodin

SofiG
Tamara Černá

final_plakat_SofiG.indd   1 17.9.2014   10:01:56

Galerie Obecního domu v Opavě
www.oko-opava.cz Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava / otevřeno út–ne / 10:00–18:00 / bez vstupného

Jiří Hauschka

vernisáž 16. 7. 2014 v 18:00 hodin / vystoupí JAROMÍR 99 + ALMELA                                                                                                                                                           

17. 7. – 31. 8. 2014
Kupředu zpět

plakat_Hauschka.indd   1 30.6.2014   11:49:13

Galerie Obecního domu v Opavě
www.oko-opava.cz Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava / otevřeno út–ne / 10:00 – 18:00 / bez vstupného

Song 
Mi 
Kim
Příběhy 
a legendy

5. 6. 
– 13. 7. 
2014
vernisáž 4. 6. 2014 v 17:00 hodin
výstava skleněných objektů korejské sochařky                       foto / Gabriel Urbánek, UPM                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           

plakat_Song_Mi_Kim.indd   1 21.5.2014   13:56:51

Obecní dům / Galerie / klub Art
www.oko-opava.cz Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava / www.klubart.cz / obecni.dum@oko-opava.cz

6. 2. – 30. 3. 2014 Galerie Obecního domu

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

KILL-TIME / JAROMÍR 99   

KAFKA BAND
22/2 2014 ve 20:00 klub Art / 150,- v předprodeji na recepci OD, 170,- na místě
Nový literárně-hudební projekt KAFKA BAND, který vznikl k vydání komiksu Zámek. 
Ojedinělé vystoupení hudebního projektu, který mělo možnost vidět publikum 
pouze v Německu, v Praze a Opavě !
/ ŠVEJDÍK, NEUWERTH, ALMELA, HRADIL, JURČÍK, RUDIŠ

vernisáž výstavy
vystoupí akustické DUO KRATOCHVÍLE / Švejdík, Almela 
+ projekce TV TIGER   5/2 2014 v 17:00 Galerie Obecního domu

MAKING OF
Jak vznikal komiks a film Alois Nebel a komiks Zámek / přednáška s diskusí
Jaroslav Rudiš a Jaromír Švejdík  22/2 2014 v 17:00 Sál purkmistrů, Obecní dům

DENÍK ZMIZELÉHO / JAROMÍR 99

výstava komiksu ve foyer kavárny  3/2 – 31/3 2014

PRIESSNITZ
28/3 2014 ve 20:00 klub Art / 170,- předprodej na recepci OD, 200,- na místě 
/ Jesenické legendy

animace pro školy
KOHO DĚSÍ NOČNÍ BĚSY?
6/2 – 28/3 2014
Prostřednictvím animace se pokusíme odhalit příběhy ukryté v lidských tvářích cyklu portrétů i ve stínových 
obrazech působících jako vystřižené z nočních můr. Metodu siluet artu si navíc na vlastní ruce vyzkoušíme.
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Animace probíhá v Galerii Obecního domu / Cena animací: 10 Kč za žáka či studenta, doprovod zdarma
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lenku Přibylovou: tel: +420 734 862 482, emal: lenka.pribylova@oko-opava.cz

Galerie Obecního domu v Opavě
www.oko-opava.cz Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava / otevřeno út – ne 10:00 – 18:00 / bez vstupného

6. 2. – 30. 3. 2014
vernisáž 5. 2. 2014 v 17:00 hodin       

KILL-TIME
JAROMÍR 99

plakat_plakatovy_FINAL_obrysy.indd   1 29.10.2014   9:32:26 plakata_DOPROVOD_MENE_OBRYSY.indd   1 29.10.2014   9:19:23



Tento prostor tradičně využíváme především 
k prezentaci menších  lokálních, žákovských, 
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 
2014 zde bylo realizováno 13 výstavních projektů 
vesměs regionech autorů.

Leden 2014
To je hlína a keradost
- výstava k druhému ročníku keramického tvo-
ření pro teenagery pořádaný Základní školou 
Englišova

Únor, Březen  2014
Deník zmizelého / Jaromír Švejdík
- původní komiks autora výstavy Kill - Time

Namaluj svoji představu Opavského zámku  
(Foyer Sálu purkmistrů)
- výstav dětských prací  k projektu Městské expo-
zice Opavský zámek

Duben 2014
Splněný sen / Petr Šípková
- opavská malířka

Sport a umění  
- výstava prací opavských a mimo opavských 
školních družin (foyer Sálu purkmistrů)

Květen 2014
Ohrožené druhy
- výstava dětských maleb a komentářů ze stejno-
jmenné soutěže 
- akvarel, mix média

Červen  2014
Indiánské srdce
- fotografie severoamerických indiánů  Vladimíra 
Prachaře 

Červenec, Srpen 2014
Uncertain Destinations / Kamil Zajíček
- opavský autor
- akvarel

Září 2014
Matematický komiks
- výstav opavských škol

Říjen	2014
Kresba malba / Peter Hudran
- výstava opavského autora

O cenu primátora
- výstava prací tradiční soutěže na téma 
(foyer Sálu purkmistrů)

Listopad 2014
Teide / Rostislav Herrmann
- fotografie opavského autora a pedagoga

Prosinec 2014
Fotografie / Tomáš Herrmann
- výstava fotografií opavského studenta

Foyer kavárny Obecního domu a foyer Sálu purkmistrů
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Klub Art

Většina  pořadů se tradičně těší velké návštěv-
nosti a stálému zájmu za strany veřejnosti. Ná-
vštěvnosti jednotlivých akcí se odvíjí od mediální 
známosti jednotlivých projektů. V praxi to zna-
mená, že na jakékoliv alternativní nebo jazzové 
projekty přijde jen velmi málo lidí, přes jejich ne-
oddiskutovatelnou kvalitu. Stejné je to v oblasti 
alternativního divadla. Není pravděpodobné, že 
by se této trend do budoucna změnil.  Podob-
nou zkušenost vykazují kulturní organizace po 
celé republice. Přesto se stále snažíme o zacho-
vání diverzity naši kulturní nabídky tak, aby  byly 
uspokojení i náročnější konzumenti kultury.   Po-
kud  bychom v příštích letech byli nuceni praco-
vat s menším rozpočtem, nemůžeme garantovat 
diverzitu a ani zachování vysoké kvality kulturní 
nabídky.
V roce  2014 jsme s velkým úspěchem realizovali 
i několik kulturních akcí, které se konali mimo 
nám svěřené budovy.
Velmi úspěšná byla týdenní akce Jak to tepe v te-
epee, která se konala v teepee severoamerických 
indiánů postaveném v městském parku vedle 
Obecního domu. Třístupňový program zahrnoval 
edukace pro školní skupiny, přednášky, koncer-
ty, autorská čtení i programy, který si návštěvníci 
s naší pomocí vytvářeli sami. O akci byl tak vel-
ký zájem, že jsme bohužel pro nedostatečnou 
kapacitu stanu nemohli plně uspokojit všechny 
návštěvníky.
Na začátku roku jsme v Kulturním domě Na ryb-
níčku uspořádali koncert Věry Martinové a pro-
jektu Michala Horáčka. V průběhu roku došlo ke 
změně nájemce kulturního domu a s tím i změna 
podmínek. Nový nájemce požaduje nájem kolem 
5 000 – 10 000,-, pronájem šatny za cca 3000,- na-
víc je třeba pronajímat aparaturu (cca 10 000,-). 

Při těchto podmínkách není rentabilní pořádat 
zde koncerty. Vstupní náklady jsou příliš velké.
Obrovský zájem byl tradičně o festival dokumen-
tárních filmů o lidských právech Jeden svět, který 
jsme pod naší hlavičkou organizovali už po páté.
Třetím rokem jsme organizovali a financovali 
cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti.

V roce  2014 jsme spolupracovali s těmito institu-
cemi a zájmovými skupinami.

Slezská univerzita v Opavě
- Celoroční projekt autorských čtení v německém 
jazyce s názvem Lange nachte der krzen Texte
- Divadelní festival Na cestě Slezské gymnázium 
v Opavě
- Celoroční projekt přednášek různého zaměření
- Koncerty studentských kapel 

Mendelovo gymnázium
- Ples absolventů
- Studentské party (pyžamová, mafia, retro atd.)

Statutární město Opava
- Spolupořádání a organizace městských festiva-
lů Další břehy a Bezručova Opava. Den dětí, Dny 
evropského kulturního  dědictví
- V mnohých případech tyto akce nejen  perso-
nálně zajišťujeme, spoluorganizujeme , ale také 
financujeme

Nová síť
- Celoroční divadelní projekt, alternativní a netra-
diční představení nového divadla 

Středisko volného času
- Literární večer a soutěž v recitaci 
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Základní umělecká škola Václava Kalíka
- Koncert pěveckého oddělení

Člověk v tísni
- Každoroční festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech

Institut tvůrčí fotografie
- Výstavy v kabinetu fotografie v Domě umění, 
spolupráce při vydávání katalogů

Nakladatelství Perplex
- Cyklus autorských čtení s názvem Nadějné vy-
hlídky a spolupráce na Dni poezie

Základní umělecká škola Solná
- Výtvarný happening

Leden 2014

BACK TO THE ROOTS
dokumentární film a diskuze

ALL THESE MEMORIES + RETRO JOKERS 
+ THE PLACES
tři kapely

Únor 2014

PLEASE THE TREES
INDIE ROCK

STEVE WALSH (USA)
vynikající newyorský kytarista

NEBE?
divadlo 
účinkující: BARBORA SEIDLOVÁ, DANIELA ZBY-
TOVSKÁ, NIKOLA ZBYTOVSKÁ, J. BARIN TICHÝ
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KUTRA/BOSÁK/QUIS - BĚS V SRDCI MÉM
KŘEST	 NOVÉHO	 CD	 /	 BLUES,	 FOLK,	 COUNTRY,	
ŠANSON

BRATŘI ORFFOVÉ
NU-FOLK

KAFKA BAND
ŠVEJDÍK, NEUWERTH, ALMELA, HRADIL, JURČÍK, 
RUDIŠ

Březen 2012 

MICHAL HORÁČEK
MEZI NÁMI / DOPROVÁZÍ KVARTET MATĚJE BEN-
KA	A	HOSTÉ

JEDEN SVĚT 2014 V OPAVĚ
festival dokumentárních snímků
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VĚRA MARTINOVÁ

PRIESSNITZ

HENTAI CORPORATION + THE TRUE IS OUT 
THERE

Duben 2014

HOP TROP
FOLK
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FESTIVAL DALŠÍ BŘEHY

POSEL Z LIPTÁKOVA
JÁRŮV PODĚBRADSKÝ OCHOTNICKÝ SOUBOR

PROJEKCE FILMŮ FREETEKNO SUBKULTURA 
A HIP HOP, MY RELEASE
VE SPOLUPRÁCI S INSTITUTEM TVŮRČÍ FOTOGRA-
FIE SU V OPAVĚ

DEADLY HUNTA
PLANET HOUSE JAM + SKINNNY BLACK / DWEED/ 
TAMMAN/ DEREK

THE FEUD
UK

PALERMO, JOHNY THE HORSE, MURDER BEAR 
DOUGH (DJ SET)

BABY SECONDHAND
PUNK-ROCK



Květen 2014

DĚLNÍCI BULVÁRU (S OSOBNÍ ÚČASTÍ PAVLA 
NOVOTNÉHO)
FILM + DISKUZE

ČTVERO ROČNÍCH DOB - ANTONIO VIVALDI
MODERNÍ	BALET	S	DOPROVODEM	SMYČCOVÉHO	
KVARTETA

Červen 2014

JAK TO TEPE V TEEPEE
přednášky, autorská čtení, bubnovačka, koncert, 
animace pro školy, promítání filmu

44



OPAVA STYL 2014
PŘEHLÍDKA	MODELŮ,	 ŠPERKŮ	A	MÓDNÍCH	DO-
PLŇKŮ TVŮRCŮ Z OPAVY A OKOLÍ

Září 2012 

FOLOW THE WAVES + INTO YOUR VEINS 
+ CATALEPSY MIND
+ DRUM AND BASS/ ELECTRO SWING AFTERPAR-
TY

TICHONOV + THE PLACES
ALTERNATIV-INDIE

NADĚJNÉ VYHLÍDKY

Říjen	2012

PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD
LEO ROSTEN

FESTIVAL ČESKÝCH A POLSKÝCH SKUPIN
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ KAPEL

LENKA DUSILOVÁ A BAROMANTIKA

THE TRUTH IS OUT THERE + SHADOW AREA
HARDCORE-ELECTRONICA-DUBSTEP

TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
WORLD MUSIC INSPIROVANÁ MORAVSKOU TRA-
DIČNÍ HUDBOU

PRAGUE CONSPIRACY + ECHO MESSAGE

JOŽKA LIPNIK JEBOŽÍ ČLOVĚK A NEUMÍ LHÁT!
KONVERZEČNÍ DIVADLO KOMEDIE

INSPIROVÁNO LÁSKOU
DIVADLO JEDNOHO HERCE

ANTIWORDS + ZÁVĚR FESTIVALU NA CESTĚ 
(VYSTOUPÍ VOCTAIL)
POHYBOVÉ-EXPERIMENTÁLNÍ	DIVADLO
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JAN REJŽEK
POSLECHOVÝ	POŘAD	A	DISKUZE

Listopad 2014

BOUNCE! BOUNCE! PARTY + TR!O DJS
KAY BURIÁNEK 

JIŘÍ BUČÁNEK + MILAN VILČ
JAZZ A FUSION

VLTAVA

SUZIE STAPLETON (AUS) + WERE MUTE

POLETÍME! + L.D.G.C.

LACO DECZI
JAZZ

IMODIUM + ZAKÁZANÝ OVOCE

ADORDORATH + FORGOTTEN SILENCE 
+ AWRIZIS
METAL

Prosinec 2014

5 LET KLUBU ART
COME AND PLAY, PSYCHONAUT, FOLLOW THE 
WAVES, INTO YOUR VEINS, KOFE-IN, TOTÁLNÍ 
SKRAT, ALL THESE MEMORIES, GROOVIES

MUNROE LIVE FEATURING KAY + SKITSNYGG 
+ THE FINALLY
INDIE ROCK + ELEKTRO PARTY

COCAINE PARTY + MINUTE TO ESCAPE
KŘEST	EP

COME AND PLAY
KŘEST	DESKY
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Dům umění a kostel sv. Václava

dramaturg / Ing. Jan Kunze
výstavářka / Mgr. Radmila Buchlovská
animátorka / Mgr. Lenka Přibylová
externí animátorka / Mgr. Pavla Masaříková

V roce 2014 oslavil Dům umění 40 let své existen-
ce. V prostorách Domu umění a  kostela sv. Václava 
bylo připraveno celkem 23 výstav. Uskutečnilo se 
také několik komentovaných prohlídek, předná-
šek, koncertů, filmových projekcí a animačních 
programů. Část výstav a doprovodných progra-
mů byla realizována v rámci festivalů Další břehy 
a Bezručova Opava.   

V roce 2014 jsme spolupracovali s těmito 
institucemi a zájmovými skupinami 
- Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
- Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity 
   v Opavě
- Kabinet architektury, o. s.
- Pro Kompot o. s., Ústí nad Labem
- Múzeum Janka Král‘a v Liptovském Mikuláši
- Národní památkový ústav
- Slezské zemské muzeum
- Státní okresní archiv Opava
- Státní zámek Hradec nad Moravicí
- Střední škola průmyslová a umělecká Opava, p.o.
- Základní umělecká škola Solná
- Zemský archiv Opava

1. blok výstav 2014

- Iva Mrázková / Mosty / Bridges
- Trojhlavý drak
- František Drtikol /Akty z let 1923–1929
- Umění Osmy – umění nového počátku

Charakteristika výstav:
Iva Mrázková / Mosty / Bridges
10. 1. – 23. 2. 2014
atrium a ambit
Iva Mrázková, akademická malířka a sochařka, 
se narodila v Opavě, vystudovala Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze a zkušenosti sbíra-
la na studiích v Itálii a Francii. Po studiích odešla 
do Lucemburska, kde více než dvacet let žije, tvoří, 
vystavuje a sbírá ocenění. V Domě umění prezen-
tovala autorka rozličné formy a techniky své práce 
s důrazem na prostor: dřevěné objekty, bronzové 

sochy a malbu akrylovými barvami. Dřevěné ob-
jekty i bronzové sochy byly často námětem ob-
razů. Plastika tak mohla být zobrazena z několika 
úhlů a jinou formou. V dílech je patrno i autorčino 
studium textilního výtvarnictví, malba je doplně-
na ručně tkaným plátnem z barevné příze.  

Trojhlavý drak
10. 1. – 5. 3. 2014
Sloupová síň 1. patro
Výstava „Trojhlavý drak“ představovala vizuální 
zhodnocení stejnojmenného projektu Kabinetu 
architektury, jenž patří k aktivitám, jejichž cílem 
je mapovat a poukazovat na architektonické dě-
dictví 20. století a ve své první fázi byl zaměřen 
na architekturu meziválečného období s meziná-
rodním přesahem. Drakem je zde totiž myšleno 
funkcionalistické hnutí, jeho hlavy pak symbolizují 
německé a polské kulturní a národní živly. Pro úpl-
nost pochopení ducha tehdejšího Horního Slezska 
jako celku musí mít „meziválečný drak“ ještě hlavu 
třetí, hlavu „českou“. To vše na několika desítkách 
archivních a aktuálních fotografiích a doprovod-
ném textu. Pro dětské návštěvníky byly vypracová-
ny omalovánky s třemi nejzajímavějšími objekty.

František Drtikol / Akty z let 1923–1929
10. 1. – 5. 3. 2014
Sloupová síň 2. patro
Dům umění měl tu čest vystavovat fotografie, které 
jsou dnes řazeny k vrcholům české i světové foto-
grafie první poloviny 20. století. Celkem pětatřicet 
fotografií z Drtikolova vrcholného období vybral 
vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Prof. PhDr. Vla-
dimír Birgus.  František Drtikol se v nich postupně 
vzdaloval od piktorialistických a symbolistických 
východisek a osobitě reagoval na podněty řady 
avantgardních uměleckých směrů od kubismu, fu-
turismu a expresionismu až po abstraktní umění, 
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aniž by se přímo do některého z nich zařadil. Kon-
frontoval nahá těla s geometrickými dekoracemi 
a s vrženými stíny, modelky aranžoval do expresiv-
ních póz, ovlivněných moderním tancem a diva-
dlem, akcentoval spojení fyzické a duševní krásy.

 

Umění Osmy – umění nového počátku
10. 1. – 4. 5.
oratoř
Výstava Umění Osmy – umění nového počátku 
vzešla ze spolupráce Opavské kulturní organizace 
s Galerií výtvarného umění v Ostravě, která vlastní 
početnou kolekci děl malířů Osmy. Galerie zapůjči-
la díla autorů Bohumila Kubišty, Emila Filly, Williho 
Nowaka, Bedřicha Feigla, Maxe Horba, Otakara Ku-
bína, Antonína Procházky, Emila Artura Pitterman-
na-Longena, Vincence Beneše, Linky Procházkové 
a Václav Špály. Základem tvorby těchto umělců byl 
naprostý odklon od tehdejší, poněkud zkostnatě-
lé akademické malby velkou měrou ještě vězící 
v intencích 19. století, a příklon k moderním umě-
leckým směrům, jako byl postimpresionismus, ex-
presionismus a fauvismus. 

Doprovodné aktivity:
19. 2. 2014, přednáška, František Drtikol – malíř, 
mystik
Pro zájemce o osobu Františka Drtikola a jeho ma-
lířskou tvorbu byla v refektáři Domu umění připra-
vena přednáška s filmovými ukázkami. Přednášel 
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívi-
lo celkem návštěvníků: 2 588
(celková návštěvnost výstav, animačních progra-
mů a doprovodných programů)  

2. blok výstav 2014

- Vladimír Birgus / Fotografie 1972–2014
- Houpačka

- Umění Osmy – umění nového počátku
- Sokol v umění

Charakteristika výstav:

Houpačka
14. 3. – 20. 4. 2014
atrium a ambit 
Houpačka byl autorský výstavní projekt, který 
vznikal v průběhu jednoho roku. Zapojilo se do 
něj několik mladých autorů především z Ústí nad 
Labem a Ostravy. Projekt byl spojen se třemi mís-
ty setkání, třemi sympozii a současně se třemi té-
maty. Právě počitky z těchto setkání, míst, témat 
a diskuzí se staly východiskem a inspirací pro 
vznik jednotlivých děl. Obrovská různorodost jak 
v inspiračních zdrojích, tak v uměleckých disciplí-
nách jednotlivých autorů se odrazila i ve výsledné 
podobě výstavy, která obsahovala krátká videa, 
zvuky, kresbu ve spolupráci se světlem, malbu na 
textilní materiál, světelné instalace, instalace z pří-
rodních materiálů, grafické práce a další. Součástí 
výstavy byl video mapping, který autoři připravili 
na stěnu presbytáře kostela sv. Václava.      

  

Vladimír Birgus: Fotografie 1972–2014
14. 3. – 20. 4. 2014
Sloupová síň 1. a 2. patro 
Vladimír Birgus (1954) už dlouho ovlivňuje českou 
fotografii jako fotograf, kurátor, historik, kritik, pro-
pagátor naší fotografické tvorby na mezinárodní 
scéně a pedagog. Od roku 1990 je úzce spojen 
s Opavou coby vedoucí Institutu tvůrčí fotografie 
FPF Slezské univerzity a organizátor mnoha výstav.
Výstava barevných i černobílých fotografií umís-
těných ve dvou podlažích Domu umění předsta-
vila tvorbu Vladimíra Birguse z období více než 
čtyřiceti let. Ukázala postupný posun od sociálně 
orientovaných snímků k výrazně subjektivnímu 
pojetí dokumentu. Schopnost mnohovrstevna-
tého zobrazení několika dějů v jednom obraze se 
naplno rozvinula v průběhu 80. let, kdy do Birgu-
sova tvůrčího procesu navíc vstoupila barva. Zcela 
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mimo hlavní proud české reportážní a dokumen-
tární tvorby své doby vytvořil styl intelektuálně 
promyšleného barevného dokumentu. 

Sokol v umění
10. 4. – 11. 5. 2014
refektář
Autorka výstavy Tereza Frýbertová je divadelní 
historičkou, která se zabývá fenoménem divadel-
nosti v sokolském hnutí v letech 1862–1948 a je-
jím širším kulturně-antropologickým kontextem. 
Ve spolupráci s Domem umění připravila výstavu 
věnovanou historii Sokola v kontextu umění teh-
dejší doby.  
Spolek totiž od svého vzniku zcela záměrně nava-
zoval styky s předními českými umělci, kteří svou 
tvorbou pomáhali náležitě prezentovat sokolské 
vlastenecké ideje v tehdejší českoněmecké spo-
lečnosti. Výstava Sokol v umění prostřednictvím 
historických fotografií a trojrozměrných exponátů 
ze Sbírky tělovýchovy a sportu Národního muzea 
a z archivních fondů TJ Sokol Opava a Sokol Brno I 
dokumentovala, jaké umělecké prostředky spolek 
využíval v druhé polovině 19. století a v době první 
republiky a jak zásadní vliv měly zmiňované vazby 
mezi umělci a Sokolem na stabilizaci české kultury 
a na rozvoj českého umění. 

Umění Osmy – umění nového počátku
10. 1. – 4. 5.
oratoř
(charakteristika uvedena v 1. výstavním bloku)

Doprovodné aktivity:
10. 4. 2014, Interaktivní komentovaná prohlídka 
výstavy Houpačka
Kurátorky výstavy „Houpačka“ Tereza Nováková 
a Romana Veselá si připravily pro žáky 2. stupně 
základních škol a studenty středních škol interak-
tivní komentovanou prohlídku a byly připraveny 
osvětlit zájemcům průběh samotné přípravy vý-
stavního projektu a jednotlivých uměleckých děl, 
která byla součástí výstavy.     

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívi-
lo celkem návštěvníků: 1 228
(celková návštěvnost výstav, animačních progra-
mů a doprovodných programů)  

3. blok výstav 2014

- Psychedelia ve vizuální kultuře beatového 
věku  
  1962–1972
- O postavě
- Maturity uměleckých oborů

Charakteristika výstav:

Psychedelia ve vizuální kultuře beatového 
věku 1962–1972
7. 5. – 6. 7. 2014
Dům umění
Výstava Psychedelia byla největším výstavním pro-
jektem roku 2014. Zaplnila téměř většinu výstavní-
ho prostoru Domu umění. Jak už je z názvu patr-
né, výstava se věnovala vizuální kultuře spojené 
s hudební scénou let 1962–1972. Kurátor výstavy 
a majitel všech vystavených exponátů svou sbírku 
neustále rozšiřuje. A tak bylo v rámci výstavy pre-
zentováno téměř čtyři sta padesát obalů gramo-
fonových desek domácí i zahraniční provenience, 
stejně tak knihy, časopisy a další tiskoviny. Velkou 
část tvořilo více než sto padesát plakátů ze San 
Francisca a také stovka československých bigbea-
tových plakátů. Atmosféru tehdejší doby dokres-
lovaly články a výstřižky z českých novin. K výstavě 
byl připraven bohatý doprovodný program.   

   

O POSTAVĚ
6. 5. – 15. 5. 2014
Kostel sv. Václava
Krátkodobá výstava vznikla na základě úspěšné 
spolupráce se Střední školou průmyslovou a umě-
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leckou Opava. Studenti zaplnili prostory kostela 
sv. Václava velkoformátovými kresbami lidské po-
stavy.

Maturity uměleckých oborů Střední školy prů-
myslové a umělecké v Opavě
19. 5. – 19. 6. 2014
refektář
Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě 
pořádá každoročně prezentace maturitních prací 
oborů průmyslový design, grafický design a tvorba 
hraček a herních předmětů. V letech 2013 a 2014 
byly maturitní práce i obhajoby veřejně přístupné 
v prostorách Domu umění.  Návštěvníci tak mohli 
vyslechnout prezentace jednotlivých studentů. 
Předpokládáme, že ve spolupráci a v prezentování 
maturitních prací se bude i v dalších letech pokra-
čovat. 

Doprovodné aktivity:
Komentované prohlídky výstavy Psychedelia ve 
vizuální kultuře beatového věku 1962–1972, 13. 5., 
29. 5. v 18:00 a 20. 6. 2014 v 19:00 a 21:00
Celkem ve třech termínech byly uskutečněny čtyři 
komentované prohlídky. Výstavou provázel kurá-
tor výstavy a sběratel Zdeněk Primus.

Psychedelické filmové čtvrtky (Klub ART)
15. 5. – 26. 6. 2014 v 18:00 a 20:00
Další doprovodný program k výstavě Psychedelia 
ve vizuální kultuře beatového věku 1962–1972 byl 
zaměřen na filmy, které vznikly ve výše zmíněném 
období (1962–1972), o tomto období informovaly, 
nebo byla jejich součástí hudba 60. let. Bylo pro-
mítnuto celkem dvanáct filmů. Mezi nimi napří-
klad Perný den, The Rolling Stones Rock and Roll 
Circus, Absolvent, Jesus Christ Superstar, Festival 
Express, Zvětšenina nebo téměř čtyřhodinový do-
kument o rockovém festivalu Woodstock.       
Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívi-
lo celkem návštěvníků: 2 006
(celková návštěvnost výstav, animačních progra-
mů a doprovodných programů)  

 
4. blok výstav 2014

- Josip Plečnik / Skici
- Václav Filandr / 64
- Svatoslav Böhm / obrazy – dřevěné reliéfy
- Španělští umělci pařížské školy

Charakteristika výstav:

Josip Plečnik / Skici
Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze 
soukromé sbírky Damjana Prelovšeka
18. 7. – 27. 8. 2014
atrium a ambit
Originální skici a ukázka nábytku světoznámého 
slovinského architekta Josipa Plečnika ze soukro-
mé sbírky Dr. Damjana Prelovšeka, to vše bylo 
možné vidět v atriu a ambitu Domu umění. Vý-
stava byla připravena ve spolupráci s Kabinetem 
architektury a prezentovala několik architekto-
nických návrhů, které Josip Plečnik věnoval své 
rodné Lublani a které pocházely převážně z doby 
po ukončení jeho působení na Pražském hradě. 
Výstavu doplnila malá sbírka umělecky zpracova-
ných zátek.      

Václav Filandr / 64
18. 7. – 27. 8. 2014
Sloupová síň 1. patro 
Výstava s názvem 64 se vázala ke čtyřiašedesátým 
narozeninám autora, opavského rodáka, který 
v Domě umění představil malou retrospektivu. 
Celkem šedesát čtyři obrazů, objektů a kolekci 
stříbrných šperků. To byl návrat architekta a malí-
ře Václava Filandra po sedmnácti letech do Domu 
umění. Představil zde především malířskou tvorbu 
plnou iluzivní poetiky vycházející z principů surre-
alismu a fantazijního realismu se zcela osobitou 
a nezaměnitelnou malířskou polohou, která je in-
dividuálním pohledem autora na tento svět, svět 
snů a představ. Jeho obrazy se často odlišují od děl 
jeho vrstevníků svou poklidnou atmosférou, nos-
talgií, filozofujícím fluidem, které jakoby vyzařova-
ly z jeho pláten. Objekty, prezentované na výstavě, 
byly vytvořeny především ze dřeva. Autor se však 
nebál ani betonu. 
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Svatoslav Böhm / obrazy – dřevěné reliéfy
18. 7. – 27. 8. 2014
Sloupová síň 2. patro
Svatoslav Böhm, grafik, sochař, malíř a designer, 
žije a více než padesát let tvoří v Krnově. V roce 
2014 oslavil životní jubileum a drobnou oslavou 
tohoto jubilea byla také výstava v 2. patře Domu 
umění. Autor je všestranným umělcem. Celý svůj 
produktivní život se zaměřuje na knižní a volnou 
grafiku, grafický design, loga, návrhy a realizace 
expozic ve výstavnictví. Zabývá se kresbami pře-
devším ostravské a krnovské krajiny. Výstava byla 
však zaměřena na jednu konkrétní a zároveň vel-
kou kapitolu v jeho umělecké tvorbě – dřevěné 
reliéfy. Ty představují nedílnou součást Böhmovy 
tvorby po mnoho desítek let. Dřevo – živý, nestálý 
a přírodou zvrásněný materiál, respektován auto-
rem pro svou vůni, barvu a měkkost, je základem 
nejen geometrických a konstruktivních ploch, ale i 
obrazů plných barev, citu a uvolnění. 

Španělští umělci pařížské školy
18. 7. – 1. 11. 2014
oratoř
Výstava prezentovala díla španělských autorů ze 
sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. Roz-
manitost a osobitost španělského malířství obec-
ně a malířů pařížské školy zvláště byla vždy přitaž-
livá pro československé a později české umění, o 
čemž svědčí řada výstav, ale také osobních setkání. 
Výlučnost děl zastoupených dnes již světově uzná-
vanými autory jako Borés, Clavé, Condoy, Domin-
guez, Fernández, Gonzáles, Flores, Parra Ginéz atd. 
je dána jejich osobitým pojetím, ve kterém se mísí 
tragika a vášnivost, vyjádřená „divokou“ nebo na-
opak tísnivou a ponurou barevností, vyhrocenými, 
často groteskními gesty a zároveň podivným ne-
klidem a živelnou živočišností.

Doprovodné aktivity:

Komentované prohlídky kostela sv. Václava 
a Dominikánského kláštera

3. 7. a 7. 8. 2014, 20:00
V roce 2014, stejně jako v letech minulých, se pro 
zájemce o historii objektů Opavské kulturní or-
ganizace otevřel v letních měsících Dům umění 
spolu s prostory sousedícího kostela sv. Václava. 
V atmosféře večerních hodin byly návštěvníkům 
krátce promítnuty informace o stavebním a histo-
rickém vývoji, které byly následně vysvětleny pří-
mo v prostorech obou objektů.
Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívi-
lo celkem návštěvníků: 489
(celková návštěvnost výstav a doprovodných pro-
gramů)  

5. blok výstav 2014

- Liechtensteinové v Opavském knížectví 
(1614–1945)
- Martin Martinček ve sbírkách Muzea Janka 
Král‘a v Liptovském Mikuláši
- Gabriel Lipták / Liptovský Mikuláš – Město v 
krajině
- Nositelé tradice lidových řemesel
- Bohumil Hrabal barevně i černobíle
- Sídlištní lidé
- Španělští umělci Pařížské školy
Charakteristika výstav:

Liechtensteinové v Opavském knížectví (1614–
1945)
5. 9. – 1. 11. 2014 
Sloupová síň 1. patro
Výstava s názvem Liechtensteinové v Opavském 
knížectví (1614–1945) se nezabývala pouze Opa-
vou a jeho okolím. Velkou měrou se věnovala his-
torii rodu jako takového. Na výstavních panelech 
byly portréty nejvýznamnějších osobností Liech-
tensteinů od 16. století až do současnosti. Autor 
se věnoval historii rodu v českých zemích, založení 
Lichtenštejnského knížectví, zabavování majetku 
po druhé světové válce, rodovou heraldikou a vý-
vojem diplomatických vztahů až do dnešních dob. 
Texty a fotografie byly doplněny o fotografické 
materiály ze Zemského archivu v Opavě. Šlo na-
příklad o velkoformátovou fotografii rodokmenu 
rodu Liechtensteinů, mapu Opavského knížectví 
z roku 1736 nebo návrh standardy Karla I. Význam-
nou část výstavy tvořily také originální rukopisy 
a listiny zapůjčené taktéž ze Zemského archivu 
v Opavě. Výstava byla připravena jako součást fes-
tivalu Bezručova Opava.
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Martin Martinček ve sbírkách Muzea Janka 
Král‘a v Liptovském Mikuláši
5. 9. – 26. 10. 2014
Sloupová síň 2. patro
V pátém výstavním bloku hostil Dům umění foto-
grafie jednoho z největších a nejvýznamnějších 
slovenských fotografů. Martin Martinček (1913–
2004) inspirovaný lidmi a přírodou rodného Lipto-
va vytvořil rozsáhlé, často novátorské fotografické 
cykly a byl také prvním ředitelem Muzea Janka 
Král‘a. Kolekce čtyřiceti sedmi černobílých foto-
grafií prezentovaných v Domě umění ukázala jen 
zlomek výjimečné tvorby tohoto fotografa. Foto-
grafie pocházely z autorových prvních cyklů Naše 
deti, Nezbadaný svet, Sme všetci z tohto rodu, In 
memoriam priateľa Adama Kuru či Pomáhaj ďa-
lej žiť a vznikly v letech 1962–1970 v Liptovské 
Tepličce, Liptovské Lúžne, Liptovských Revúcech 
Liptovském Mikuláši. Výstava byla připravena jako 
součást festivalu Bezručova Opava.
     
Gabriel Lipták / Liptovský Mikuláš – Město 
v krajině
5. 9. – 29. 9. 2014 
kostel sv. Václava
V kostele sv. Václava byla umístěna další fotogra-
fická výstava, prezentující práci slovenského foto-
grafa Gabriela Liptáka. Jednalo se o ucelený foto-
grafický cyklus třiceti barevných fotografií, který 
představil město Liptovský Mikuláš jako rozvíjející 
se lokalitu v zajímavém terénu, jež determinuje 
jeho více než stoletý rozvoj. Dominantní zde byla 
současnost města a velkou úlohu hrála příroda 
v jeho okolí zachycena uměleckou fotografií. Cy-
klus vznikl na základě přípravy informačně-ob-
razové publikace, kterou vydalo město Liptovský 
Mikuláš v roce 2007. O rok později získala cenu 
Nejkrásnější kniha roku v celosvětové soutěži. Vý-
stava byla připravena jako součást festivalu Bezru-
čova Opava.

Nositelé tradice lidových řemesel
6. 9. – 15. 9. 2014 
atrium
Statutární město Opava ve spolupráci s Národním 
ústavem lidové kultury a Domem umění připravilo 
u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského 
dědictví výstavu věnovanou lidovým výrobcům 
a řemeslníkům, kteří byli oceněni titulem „Nositel 
tradice lidových řemesel“. Tento titul uděluje od 
roku 2001 každoročně Ministerstvo kultury ma-
ximálně pěti řemeslníkům z celé České republiky. 
Jedná se o osoby, které se věnují nejrůznějším 
často ohroženým technologiím lidové výroby 

a současně se tak podílí na uchování těchto tradic 
a jejich předávání generacím budoucím. Výstava si 
kladla za cíl prezentovat jejich tvorbu veřejnosti. 
Návštěvníci tak mohli obdivovat výrobky postupů 
výroby již zaniklých i zcela neznámých. 

Bohumil Hrabal barevně i černobíle
17. 9. – 7. 10. 2014 
refektář
Komorní výstava byla složena především z foto-
grafií, které zachycují Bohumila Hrabala i jeho 
rodinu v různých životních etapách. Další část 
tvořily jeho málo známé koláže z padesátých let 
a ilustrace a obálky českých autorů k jeho knihám. 
Objevili se zde nejen ilustrátoři, ale také práce vý-
tvarníků, které Hrabal obdivoval a se kterými se 
přátelil. Mezi vystavenými artefakty byly ilustrace 
Jiřího Koláře, Zdenka Seydla, Karla Vaci, Josefa Jíry, 
Jana Smetany, Václava Spale a dalších výtvarníků. 
Samostatnou část tvořily série grafických listů Vla-
dimíra Boudníka, připojena byla také malá ukáz-
ka českých filmových plakátů z šedesátých let 20. 
století a několik plakátů k divadelním adaptacím 
Hrabalových textů. Výstava byla připravena jako 
součást festivalu Bezručova Opava.

Sídlištní lidé
18. 9. – 1. 11. 2014 
ambit
V ambitu Domu umění bylo představeno sedmde-
sát černobílých fotografií, které vznikly v 80. letech 
jako dokument tehdejšího života na sídlištích. Au-
torem jednoho z nejkvalitnějších dokumentárních 
projektů je Jaromír Čejka. Výstava byla připravena 
jako součást festivalu Bezručova Opava.

Španělští umělci pařížské školy
18. 7. – 1. 11. 2014
oratoř
(charakteristika uvedena ve 4. výstavním bloku)
Doprovodné aktivity:
viz Festivaly a další kulturní akce
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Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívi-
lo celkem návštěvníků: 4 684
(celková návštěvnost výstav, animačních progra-
mů, doprovodných programů v rámci festivalu 
Bezručova Opava)  

6. blok výstav 2014

- Le Corbusier / Chandigarh
- 40 let / Dům umění 1974–2014
- Giganti doby ledové

Charakteristika výstav: 

Le Corbusier / Chandigarh
14. 11. 2014 – 4. 1. 2015
atrium a ambit 
Cílem výstavy, která vznikla díky spolupráci s Kabi-
netem architektury, bylo připomenout osobnost 
tohoto geniálního architekta a přiblížit jeho uni-
kátní tvorbu formou fotografií a skic. Prezentace v 
Domě umění se soustředila na Chandigarh, „nové“ 
hlavní město indického státu Pandžáb (Punjab). 
Město, které obdobně jako Niemeyerova Brazílie 
vzniklo na zelené louce. Autorem fotografií byl 
význačný architekt a fotograf Milan Pitlach. Vý-
stava byla doplněna sedmi originálními skicami 
architekta z jeho raného období a taky původní 
dokumentací z Krajské galerie výtvarného umění 
připomínající Le Corbusierovu návštěvu Českoslo-
venska.   

40 let / Dům umění 1974–2014
13. 11. 2014 – 4. 1. 2015
Sloupová síň 1. a 2. patro, oratoř
Výstava byla věnována čtyřiceti letům existence 
a výstavní činnosti Domu umění. Kurátor výstavy, 
PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., připravil výběr z toho, co 
zde bylo kdy k vidění, ať šlo o výrazné umělecké 
osobnosti, profilující umělecké směry a tendence 
anebo o výtvarné techniky a námětovou charakte-
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ristiku. Vystavená díla pocházela především ze sbí-
rek Galerie výtvarného umění v Ostravě, státního 
zámku Hradec nad Moravicí a Slezského zemské-
ho muzea. Vedle obrazů, plastik a fotografií se po-
dařilo návštěvníkům představit i předměty vážící 
se k historii objektu. Šlo především o nálezy z ar-
cheologických průzkumů kláštera i kostela a také 
osvětlovací tělesa instalovaná do prostor Domu 
umění při rekonstrukci v roce 1974. Autorem těles 
je umělec, sklářský výtvarník a designer František 
Vízner. K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog 
s texty, fotografiemi a seznamem exponátů. 
Součástí katalogu je přehled všech výstav, které se 
v Domě umění uskutečnily během jeho čtyřiceti-
leté existence. 

Giganti doby ledové
28. 10. 2014 – 18. 1. 2015
kostel sv. Václava
V kostele sv. Václava byla nainstalována putovní 
výstava s názvem Giganti doby ledové. Zde se ná-
vštěvníci mohli vydat do minulosti a poznat nej-
větší a nejzajímavější vyhynulá zvířata čtvrtohor 
v životní velikosti. Modely zvířat byly vytvořeny 
v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. 
Kromě dobře známých zvířat jako je například 
mamut, šavlozubý tygr nebo nosorožec, byla vy-
stavena i méně známá zvířata. Mezi takové patřil 
například impozantní jednorožec Elasmothérium, 
největší z lidoopů Gigantopithecus, jeskynní lev, 
dvoumetrový velebobr Castoroides nebo jiho-
americký lenochod Megatherium a pásovec Glyp-
todon. Zástupcem skupiny ptáků byl na výstavě 
obří nelétavý pták Moa z Nového Zélandu.
Doprovodné aktivity:
Komentovaná prohlídka výstavy 40 let / Dům 
umění 1974–2014
1. 12. 2014 v 17:00
Zájemce o komentář k výstavě 40 let / Dům umě-
ní 1974–2014 provedl kurátor výstavy Doc. PhDr. 
Pavel Šopák, Ph.D. 

Statistické údaje:

Dům umění během sledovaného období navštívi-
lo celkem návštěvníků: 18 942
(celková návštěvnost výstav, animačních progra-
mů a doprovodných programů)  

Propagace, mediální ohlas:

Kompletní program Domu umění a kostela sv. Vác-
lava je stabilně uváděn v tištěném programu a na 
internetových stánkách Opavské kulturní organizace. 



K výstavám byly v roce 2014 pravidelně vydávány 
tištěné pozvánky a plakáty. O výstavách a dalších 
akcích referovaly regionální noviny a regionální 
mutace celostátních novin, v některých přípa-
dech také zpravodajský portál Slezské univerzity. 
Upozornění na výstavy bylo uvedeno v měsíčníku 
o umění, architektuře, designu a starožitnostech 
Art+antiques a ve čtrnáctideníku současného vý-
tvarného umění Atelier. Na výstavy také upozor-
ňovala svými příspěvky regionální televize Polar 
a v několika případech také Česká televize v regi-
onálním vysílání, nebo na kanálu ČT Art. Na větší 
projekty, jako byla výstava Psychedelia ve vizuální 
kultuře beatového věku 1962–1972 nebo Giganti 
doby ledové, upozorňovaly spoty ve vybraných 
rádiích a billboardy v Opavě a okolí. 

Festivaly a další kulturní akce:

Festival Další břehy, 31. 3. – 27. 4. 2014
V rámci 18. ročníku festivalu divadla, filmu, hudby 
a	poezie	„DALŠÍ	BŘEHY“	s	podtitulem	„Umění	spor-
tu – sport v umění“ byla pro návštěvníky Domu 
umění připravena výstava Sokol v umění. 

Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko, 
10. 5. 2014
Součástí programu Otevírání turistické sezony 
Opavské Slezsko byla galerijní animace pro do-
spělé k výstavě Psychedelia ve vizuální kultuře 
beatového věku 1962–1972. A tak jako každý rok, 
i v roce 2014 mohli zájemci o historii Domu umě-
ní a kostela sv. Václava absolvovat komentovanou 
prohlídku. 

Den dětí, 8. 6. 2014
Animátorka Domu umění se v roce 2014 nechala 
při přípravě programu inspirovat životem indiánů 
a právě v tomto duchu nachystala zábavný pro-
gram plný her i úkolů. Děti například stopovaly 
bizony, rozpoznávaly léčivé byliny nebo navlékaly 
korálky a zuby dravé zvěře. Za splněné úkoly byly 
odměněny v pravém teepee, postaveném ve spo-
lupráci s Indian Corral v nedalekých Městských sa-
dech.

Slezská muzejní noc, 20. 6. 2014 
V pátek 20. 6. se Dům umění zapojil do již tradiční 
akce Slezská muzejní noc. Pro veřejnost byly 
připraveny komentované prohlídky výstavy 
Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 

1962–1972 s kurátorem výstavy Zdenkem Primu-
sem a také dvě animace pro dospělé i děti. Ná-
vštěvníci, kteří se nechtěli zapojit do animací, ani 
si vyslechnout komentovanou prohlídku, si mohli 
zdarma prohlédnout výstavy v netradiční čas, vy-
zkoušet psychedelické písmo nebo se stát živým 
obrazem.

 

Festival Bezručova Opava, 1. 9. – 30. 9. 2014
Ve čtvrtek 4. září se v kostele sv. Václava uskutečni-
lo slavnostní zahájení festivalu. Součástí byla osla-
va padesátého výročí partnerských vztahů Opavy 
a Liptovského Mikuláše a vernisáž výstav Liptov-
ský Mikuláš – Město v krajině, Martin Martinček 
ve sbírkách Muzea Janka Král‘a v Liptovském 
Mikuláši a Liechtensteinové v Opavském knížectví 
(1614–1945). Slavnostním zahájením program 
festivalu v prostorách Domu umění a kostela sv. 
Václava zdaleka neskončil. V průběhu září zde pro-
běhly další dvě vernisáže výstav Sídlištní lidé a Bo-
humil Hrabal barevně i černobíle s multimediální 
prezentací Via Hrabal, která byla věnována stému 
výročí narození spisovatele. Refektář posloužil jako 
promítací sál filmů Tisícročná včela a Ostře sledo-
vané vlaky. V kostele proběhl komponovaný večer 
otce a syna Hanouskových – Návraty ke kořenům, 
hudební divadlo Dekameron, koncert vážné hud-
by Ritorni, přednáška Opavští dědicové Přemysla 
Oráče a sv. Václava o příbězích opavských Přemy-
slovců v architektuře a umění, 10. ročník Tattoo 
Session Silesia a opera s loutkami Calisto. Poslední 
akcí festivalu v kostele sv. Václava byl koncert Mar-
ty Töpferové a Tomáše Lišky, Milokraj.  
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Dny evropského dědictví, 6. 9. 2014 
Dům umění s kostelem sv. Václava se i v roce 2014 
zapojil do festivalu Dny evropského dědictví. Kos-
tel sv. Václava posloužil také jako prostor pro slav-
nostní zahájení, jehož vyvrcholením bylo odhalení 
zrestaurovaného obrazu Zavraždění sv. Václava, 
který bude v kostele dlouhodobě vystaven. Pro zá-
jemce o historii Domu umění a kostela sv. Václava 
byly připraveny dvě komentované prohlídky pro-
storů s odborným výkladem k historii obou
staveb, ve kterých sídlí, tedy bývalého dominikán-
ského kláštera v Opavě a přilehlého kostela
sv. Václava. V atriu Domu umění byl u příležitos-
ti Dnů evropského dědictví nainstalován model 
města Opavy z druhé poloviny 20. století. 

Přehlídka módy opavských tvůrců, 26. 6. 2014
Interiér kostela sv. Václava se na jeden červnový 
večer stal centrem módy. Opavské osobnosti před-
váděly modely regionálních tvůrců oděvů, šperků 
a módních doplňků. Cílem akce byla především 
podpora místních podnikatelů působících právě v 
odvětví módního průmyslu.



Galerijní animace k 1. bloku výstav 2014 byly při-
praveny pro všechny věkové kategorie, tedy od 
dětí z MŠ po studenty SŠ. Nabízeny byly k výsta-
vám Iva Mrázková/ Mosty, Umění Osmy a Trojhla-
vý drak. Školy tak měly rozmanitou škálu progra-
mů zaměřujících se na současné umění, malbu 
počátku 20. století či architekturu. Během všech 
programů byly aktivně využívány pracovní listy.

Hostem za mostem
Galerijní animace k výstavě Iva Mrázková/ Mosty.
Animace k výstavě současné umělkyně žijící v Lu-
cembursku, rodačky z Opavy, Ivy Mrázkové, byla 
připravena pro všechny věkové kategorie, MŠ, ZŠ 
i SŠ.
Nejmenší děti se s tvorbou Ivy Mrázkové sezna-
movaly prostřednictvím dílčích úkolů vztahují-
cích se k jednotlivým tématům, které se v torbě 
umělkyně objevují (příbytek, půlhrnek, hra, sloup, 
labyrint, rytmus atd). Jejich plněním stavěly zpr-
vu pomyslný, následně skutečný most. Rozvíjela 
se především jejich fantazie, schopnost imagina-
ce, učily se hledat souvislosti, podobnosti.
Starší žáci a studenti se zamýšleli nad významem 
názvu, hledali mosty, tedy souvislosti, mezi jed-
notlivými díly, mezi materiály, mezi náměty. Do-
tvářeli jednotlivá díla vlastní imaginací, u objektů 
navrhovali funkci. Převáděli malbu ve zkratkovitý 
symbol, v literární text a pohyb. V závěru řeši-
li zdánlivou prázdnotu děl dramatickou etudu, 
která měla naznačit vysvětlení, souvislost a po-
intu dvou vybraných maleb. V podstatě vytvořili 
mezi těmito díly most. Kromě znalostí v pojmech 
i obrazech rozvíjeli své komunikační i hodnotící 
schopnosti a explorativní dovednosti.

Počet realizovaných programů od 10. 1. do 23. 2. 
2014: 8

Silesia – maraton za architekturou
Galerijní animace k výstavě Trojhlavý drak
Cílem animace bylo seznámení žáků 2. stupně ZŠ 
a především studentů SŠ s architekturou mezivá-
lečného Slezska. Připomněli si dobové souvislos-
ti, pochopili význam pojmů historismus, secese, 
purismus, moderna, funkcionalismus. Důraz byl 
kladen na českou část výstavy, v níž se studenti 
i žáci dověděli příběhy některých budov, sami 
odhalovali poznatky o vybraných architektech. 
Jelikož v rámci této výstavy byla architektura pre-
zentována prostřednictvím fotografie, studenti si 
stejně jako fotografové vybrali z budov zajímavý 
detail, který nakreslili a následně jej ostatní podle 
jejich kresby hledali. 
Celá animace byla zaměřena spíše na získávání 
nových poznatků, přesto bylo snahou navodit 
dobovou atmosféru hudbou a přiblížit osudy ar-
chitektů zajímavou formou. V závěru proběhlo 
shrnující opakování pomocí odkrývacího kvízu 
s využitím interaktivní tabule. Právě toto závěreč-
né soutěžení bylo studenty velmi kladně přijímáno.
Počet realizovaných programů od 10. 1. do 5. 3. 
2014: 2

Osm statečných
Galerijní animace k výstavě Umění Osmy pro ZŠ 
a SŠ.
Umělci patřící ke skupině Osma byli prostřednic-
tvím animace představeni jako skutečně osm sta-
tečných z počátku 20. století, kteří se nebáli od-
klonit se od tehdejší zavedených pravidel a zvyků 
v malbě, porušit všechny dosavadně platící nor-
my a nechat se ve své tvorbě strhnout emocemi 
a city. Děti 1. stupně si vyzkoušely roli Fillových 
hráčů karet, díky nimž postupně osm statečných 
odkrývaly. Během animace se seznamovaly s poj-
my krajinomalba, portrét, zátiší. Přemýšlely nad 
významem barev a zkoušely jejich emocionální 
účinek. Nakonec se pokusily o expresivní malbu 
autoportrétu.
Žáci 2. stupně a studenti SŠ se seznamovali s  fau-
vismem i postimpresionismem, expresionismem, 

Animační programy
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tedy se směry, které umělce ovlivnily. Dovídali se 
detaily ze života malířů. Propojovali díla Antoní-
na Procházky příběhem, sestavovali zátiší podle 
osobnosti, které by vybrané předměty patřily. 
Dále se zamýšlely nad námětem čtenáře ve vý-
tvarném umění a sami toto téma ztvárnili, když 
vytvářeli živý expresionistický obraz. 
 
Počet realizovaných programů od 10. 1. do 5. 3. 
2014: 6

Animační programy v Galerii Obecního domu od 
6. 2. do 31. 3. 2014  

V Galerii Obecního domu byl připraven animač-
ní program pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě 
Jaromír99/ Kill-time. Při výběru věkového zacílení 
animace byl zohledněn obsah i forma výstavy. 
K animacím byl připraven stručný pracovní list 
shrnující základní poznatky, nabízející úkoly 
a dále sloužící jako materiál pro další využití 
v rámci výtvarné výchovy.

Koho děsí noční běsy?
Tuto animaci lze rozdělit do čtyř částí. V první 
části se žáci a studenti prostřednictvím hudební 
ukázky, prvotního zhlédnutí výstavy, řízeného 
dialogu a úkolu v pracovních listech seznámili 
s osobností Jaromíra99, vnímali jej jako talento-
vanou osobnost nejen výtvarného, ale také hu-
debního světa. Snažili se odhalit význam jeho 
pseudonymu. 
Ve druhé části se věnovali jeho portrétům, moti-
vací jejich vzniku, inspirací i samotnou technikou 
papírořezu. Objevovali v dílech skutečné žijící 
i nežijící osobnosti. 
Ve třetí části se pozornost přesunula k siluetám, 
opět docházelo k hledání inspirace, souvislostí 
a řešení techniky siluet artu. Prostor dostává také 
samotný název výstavy a hledání všech jeho 
možných výkladů.

V poslední fázi animace docházelo k vlastnímu 
převedení nočních můr a vzpomínek do siluet 
a jejich využití při stínovém divadle. Kromě roz-
voje poznatků, se rozvíjeli komunikační schop-
nosti a také tvůrčí a explorativní dovedností žáků 
a studentů.

Animační programy v Domě umění k cyklu vý-
stav od 14. 3. do 20. 4. 2014.
Galerijní animace ke 2. bloku výstav v Domě 
umění oslovovaly všechny stupně škol (MŠ, 1. i 2. 
stupeň ZŠ a SŠ). Mateřským školám byl nabízen 
program Houpaliště, základním školám Houpali-
ště i Osm statečných. Výběr ze těchto dvou pro-
gramů měly také střední školy.
Základní a střední školy měly k dispozici ke kaž-
dému programu pracovní listy.

Houpaliště
Galerijní animace k výstavě Houpačka pro MŠ, ZŠ 
i SŠ.
 Pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ měl celý 
animační program formu výletu z lesa na Měsíc 
a zpátky na zem. Děti poslepu, pouze pomo-
cí hmatu poznávaly prostředí, v němž se díky 
umělcům ocitly. Rozvíjely tak nejen své smyslové 
vnímání, ale také jemnou motoriku či orientaci 
v prostoru. Dále rozvíjely svou vizuální paměť 
prostřednictvím hry na zapamatování symbo-
lů a detailů v malbě Vojtěcha Horálka. Své tvůr-
čí schopnosti rozvíjely při tvorbě rakety. Během 
letu poznávaly další díla výstavy, až se ocitly na 
Měsíci, kde sestavily vlastní souhvězdí, získaly od-
měnu v podobě nálepky s motivem Vesmírných 
závodů V. Horálka a vrátily se na zem. Zde pro 
menší děti animace končila, starší tvořily diáky 
svého nejoblíbenějšího místa inspirované tvor-
bou vystavující umělkyně. 
Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřoval na 
různorodost výtvarného projevu, na odlišné for-
my umění objevující se na výstavě. Žáci a studen-
ti rozšiřovali své znalosti v pojmech i obrazech, 
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pochopili významy pojmu objekt, instalace, si-
te-specific art, malba a kresba. Hledali symboly 
v malbě Vojty Horálka, nechali se inspirovat tvor-
bou Radka Čáka při vytváření vlastních slovních 
hříček a v závěru kreslili diáky svých oblíbených 
míst, které vzápětí prezentovali ostatním. Kromě 
výtvarných předpokladů se rozvíjely také jejich 
tvůrčí dovednosti a komunikační schopnos-
ti. Děti bavil samotný let do vesmíru, studenty 
a starší žáky nejvíce zaujala tvorba diáků.

Počet realizovaných programů od 14. 3. do 20. 4. 
2014: 11

Osm statečných
Galerijní animace k výstavě Umění Osmy pro ZŠ 
a SŠ.
Umělci patřící ke skupině Osma byli prostřednic-
tvím animace představeni jako skutečně osm sta-
tečných z počátku 20. století, kteří se nebáli od-
klonit se od tehdejší zavedených pravidel a zvyků 
v malbě, porušit všechny dosavadně platící nor-
my a nechat se ve své tvorbě strhnout emocemi 
a city. Děti 1. stupně si vyzkoušeli roli Fillových 
hráčů karet, díky nimž postupně osm statečných 
odkrývaly. Během animace se seznamovaly s poj-
my krajinomalba, portrét, zátiší. Přemýšlely nad 
významem barev a zkoušely jejich emocionální 
účinek. Nakonec se pokusily o expresivní malbu 
autoportrétu.
Žáci 2. stupně a studenti SŠ se seznamovali s  fau-
vismem, expresionismem a kubismem, tedy se 
směry, které umělce ovlivnily. Dovídali se detaily 
ze života malířů. Propojovali díla Antonína Pro-
cházky příběhem, sestavovali zátiší podle osob-
nosti, které by vybrané předměty patřily. Dále se 
zamýšlely nad námětem čtenáře ve výtvarném 
umění a sami toto téma ztvárnili, když vytvářeli 
živý expresionistický obraz. 
 
Počet realizovaných programů od 14. 3. do 20. 4. 
2014: 5

Animační programy v Domě umění k cyklu vý-
stav od 7. 5. do 27.6. 2014  
K třetímu bloku, jenž nabídl návštěvníkům vý-
stavu Psychedelia ve vizuální kultuře beatového 
věku 1962-1972, byla připravena animace Po-
slouchej očima. Animace měla několik variant 
uzpůsobených rozdílným věkovým kategoriím 
(MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ). V rámci akce 
Otevírání turistické sezóny a Slezské muzejní noci 
proběhly také čtyři animace ro veřejnost zaměře-
né na dospělé návštěvníky.
Nově byl ve třetím bloku nabízen také nový stálý 
výtvarně-historický program k dominikánskému 
klášteru Život v kutně připraven ve spolupráci 
lektorek Domu umění a Expozice Cesta města.

Poslouchej očima
Už samotný název animace by měl evokovat pro-
pojenost hudby a výtvarného umění, navozo-
vat touhu hledat, co mají obě umělecké oblasti 
společného, zároveň měl návštěvníkům navodit 
atmosféru šedesátých let. Pro všechny varianty 
programu byly vytvořeny vhodné pracovní listy.
Nejmenší děti srovnávaly hudební nosiče 
dneška a minulosti, hledaly jejich klady a zápory 
a sledovaly jejich vizuální podobu prostřednic-
tvím obalů gramofonových desek. Díky san-
franciským psychedelickým plakátům pozná-
valy primární a sekundární barvy, hledaly barvy 
kontrastní, své tvůrčí dovednosti rozvíjely v zá-
věrečné výtvarné aktivitě, při které vymýšlely 
a realizovaly netradiční podobu LP desky, k je-
jíž prezentaci využívaly stejně jako grafik Victor 
Moscoso stroboskopová světla.
Žáci 1. stupně se kromě rozdílnosti hudebních 
nosičů minulosti a dneška, teorie barev, dovída-
li o vzniku psychedelického písma, které si sami 
vyzkoušeli při psaní vlastního jména. V závěru se 
stejně jako mladší věková kategorie přenesli do 
sanfranciského klubu, pro nějž si zkusili navrh-
nout vlastní LP desku.
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Žáci 2. stupně a studenti středních škol si hned 
v úvodu animaci vyzkoušeli hloubku vlastních 
hudebních znalostí při rozpoznávání dobových 
hudebních ukázek, hledali vizuální podobu hud-
by, luštili psychedelické písmo. Prostřednictvím 
československých plakátů zjišťovali informace 
o dobové československé scéně, srovnávali ame-
rickou a československou plakátovou tvorbu 
a v závěru vytvářeli psychedelické plaká-
ty inspirované tvorbou Victora Moscosa.
Vyučující oceňovali zejména propojení výtvarné 
a hudební složky, žáci a studenti byli nejvíce za-
ujati vlastní tvorbou a efekty navozenými strobo-
skopovými světly.

Počet realizovaných programů od 7. 5. do 27. 6. 
2014: 28

Poslouchej očima pro veřejnost
 10. 5. 2014 se uskutečnily dvě animace 
pro veřejnost v rámci akce Otevírání turistické 
sezóny. První animaci v 13:00 navštívili čtyři ná-
vštěvníci, druhou v 16:30 dva. Animace tak měly 
velmi komorní podobu. Návštěvníci ocenili ze-
jména možnost vlastní tvorby a jiný, akčnější pří-
stup k výstavě.
  20. 6. proběhly dvě animace pro veřej-
nost v rámci Slezské muzejní noci. První animace 
ve 20:00 byla navštívena osmnácti lidmi, přede-
vším rodiči s dětmi, druhá ve 22:00 už proběh-
la čistě s dospělými návštěvníky v počtu devíti 
účastníků. První animace tak musela být přizpů-
sobena mladším dětem, ale aktivně se účastnili 
také dospělí, kteří oceňovali interaktivnost a za-
ujetí dětí. Návštěvníci druhé animace se zapojo-
vali při všech aktivitách, testovali vlastní hudební 
znalosti při poslechu hudebních ukázek, hledali 
jejich vizuální formu v podobě obalů LP desek, 
přemýšleli nad inspiračními zdroji psychedelic-
kých plakátů a v závěru stejně jako předešlá sku-
pina tvořili podobu gramofonové desky, která 
následně vytvářela barevné efekty díky strobo-
skopovým světlům. 

Díky animacím pro veřejnost poznávají návštěv-
níci další možnosti trávení volného času, ale 
i vzdělávacích aktivit, které jim Dům umění nabízí.

Počet realizovaných programů pro veřejnost: 4

Animační programy v Domě umění k cyklu vý-
stav od 5. 9. do 31. 10. 2014 
 
Pátý blok výstav byl doplněn o animaci O Španěl-
sku si zpívám…, připravené k výstavě Španělští 
umělci pařížské školy a realizované ve variantách 
pro MŠ, ZŠ i SŠ. I nadále byl nabízen program 
k dějinám dominikánského kláštera Život v kut-
ně, vhodný také pro všechny stupně vzdělávání.

O Španělsku si zpívám…
Animace si kladla za cíl přiblížit návštěvníkům 
okolnosti vzniku děl španělských umělců pa-
řížské školy, odhalit obsahy, náměty a motivace 
děl a v neposlední řadě si vyzkoušet netradiční 
postup kresby či malířskou techniku dekalk. Pro 
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ byly připraveny 
odpovídající pracovní listy, děti mateřských škol 
a žáci 1. tříd měly k dispozici zjednodušené karty.
 Děti MŠ a 1. stupně ZŠ vnímaly obrazy 
nejen zrakem, ale také skrze čichové vjemy, od-
halovaly malířský rukopis jednotlivých umělců, 
hledaly společné náměty obrazů, snažily se vcítit 
do role portrétovaných postav. V závěru animace, 
po splnění všech připravených úkolů a získání do-
statečného počtu razítek, jim byla demonstrová-
na malířská technika Oscara Dominquéze dekalk, 
kterou si pak za hudebního doprovodu písně,
,O Španělsku si zpívám“ vyzkoušely. Následně 
pak vymýšlely pro svá díla názvy. Rozvíjely tak 
svou fantazii, asociační schopnosti, pracovaly 
s principem náhody, rozšiřovaly své tvůrčí 
a explorativní schopnosti.
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti středních škol nejpr-
ve porovnávali svou vlastní představu o Španěl-
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sku s vystavenými díly. Před samotným vstupem 
do prostoru výstavy si zapisovali vlastní asociace, 
pro navození dobové atmosféry jim byla puštěna 
skladba ,,O Španělsku si zpívám“. Poté se své za-
psané asociace snažili najít ve vystavených dílech. 
Hudba jim také usnadňovala časové zařazení děl. 
Následovala krátká diskuse o situaci Španělska 
před a během 2. světové války. Pouze prostřed-
nictvím obrazů a indicií se snažili zjistit základní 
údaje o jednotlivých autorech, dále se animace 
zabývala malířským rukopisem, vciťovali se do 
portrétovaných, zjišťovali základní principy ku-
bismu a surrealismu. V závěru si sami vyzkoušeli 
surrealistickou kolektivní metodu tvorby.
Překvapivě bylo téma výstavy lákavé nejen pro 
studenty a starší žáky, ale i pro menší děti. Všech-
ny věkové skupiny uvítali propojení hudby a tvor-
by a možnost vyzkoušet si vlastnoručně techniku 
či metodu práce.

Počet realizovaných programů od 5. 9. do 31. 10. 
2014: 41

Animační programy v Domě umění k cyklu vý-
stav od 30. 10. do 19. 12. 2014  

Poslední blok výstav měl být doplněn o anima-
ce Když měl mamut husí kůži k výstavě Giganti 
doby ledové, samozřejmě o stálý program Život v 
kutně k dějinám dominikánského kláštera a také 
o galerijní animaci Holka z plakátu k výstavě 
Mene tekel, která probíhala v Galerii Obecního 
domu.
 Z důvodu předpokládaného zájmu o ani-
maci Když měl mamut husí kůži byl počet gale-
rijních lektorek dočasně navýšen na počet dvě. 
I přes tuto posilu nebylo možné uspokojit všech-
ny zájemce o animaci, takže program Holka 
z plakátu nebyl z časových a personálních dů-
vodů realizován vůbec a program Život v kutně 
musel být omezen z organizačních důvodů na 
minimum.
 Také původně zamýšlená víkendová 
animace pro veřejnost a rodiče s dětmi nemoh-
la být z organizačních důvodů realizována. Pro 
obrovský počet běžných návštěvníků by nemohl 
být zajištěn klid a prostor na animaci. Přesto se 
kromě školních skupin na animace probíhající 
klasicky od pondělí do pátku hlásily i jiné organi-
zované skupiny (Fokus, sociálně-terapeutická díl-
na Radost, Psychiatrická léčebna) a také skupinky 
dospělých s dětmi z řad veřejnosti.

Když měl mamut husí kůži
Program byl určen pro všechny věkové katego-
rie, MŠ, ZŠ, SŠ i veřejnost. Pro děti od 3. třídy byl 
připraven lovecký zápisník, pro žáky 2. stupně 
a studenty středních škol pracovní listy. Kromě 
samotné výstavy účastníci animace navštěvova-
li také uměle vytvořenou jeskyni vybudovanou 
v dětském koutku.
Nejmenší děti se s dobou ledovou seznamova-
ly skrz dramatické hry na stroj času, informace 
a poznatky o jednotlivých zvířatech získávaly 
prostřednictvím programu, při němž plnily lovec-
ké zkoušky. Pouze podle stínu, který si nejprve 
musely poskládat z kostek, poznávaly některá 
zvířata. Zrak a hmat zapojovaly při tvorbě mamu-
tího kožichu, hlas a zrak při nápodobě řevu šav-
lozubce, celým tělem pak napodobovaly chůzi 
lenochoda. Veškeré informace jim nebyly předá-
vány formou přednášky, ale dialogu. Děti se tak 
učily samy nalézt správné odpovědi. Po splnění 
loveckých zkoušek následoval lov a návštěva 
umělé jeskyně vytvořené v prostorách dětského 
koutku, kde děti získaly lovecký odznak a vystři-
hovánku zvířete.
Starší žáci a studenti si pro uvědomění dlouhé 
doby, která je odděluje od života gigantů, vy-
zkoušeli vytvořit živou časovou osu. Ve skupi-
nách se z vlastního těla snažili předvést vybraná 
umělecká či historická období. Na vlastní kůži si 
je tak prožili. Pro ujasnění, připomenutí či získá-
ní znalostí v oblasti terminologie týkající se doby 
ledové sloužil krátký kvíz. Po něm již následovalo 
zjišťování odpovědí na otázky v samotných pro-
storách výstavy. Opět tak nebyly informace pou-
ze jednostranně prezentovány, ale žáci a studenti 
byli nuceni samostatně uvažovat, vyhledávat 
a učit se formou pokusu a omylu. Po tomto se-
známení se s dobou ledovou, některými zvířaty 
skrz připravené otázky, si žáci a studenti ve sku-
pinách sami zvolili zvíře, o němž zjišťovali infor-
mace, aby je pak následně prezentovali ostatním. 
Pro větší motivaci a zájem publika však informa-
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ce předávali různou formou dle losu. Někteří tak 
vytvářeli pohádku o svém zvířeti, jiní připravovali 
vědeckou přednášku či předváděli čtyři živé ob-
razy ze života vybraného zvířete. Některé tvůrčí 
skupiny vymyslely i další způsoby prezentace, 
píseň či rozhovor. Celý program vedl k aktivnímu 
přístupu při vyhledávání informaci, tvořivějšímu 
přístupu při jejich prezentování a odhalení práce 
paleoartistů. 

Počet realizovaných programů od 30. 10. do 19. 
12. 2014: 118
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           
Pro velký zájem byla výstava i nabídka animací 
prodloužena do 18. 1. 2015. Od 5. 1. do 16. 1. tak 
bylo realizováno dalších  33 programů Když měl 
mamut husí kůži.

Stálý animační program v Domě umění od 7. 5. 
do 19. 12. 2014

Ve třetím bloce výstav roku 2014 začal být nabí-
zen nový stálý program k dějinám dominikánské-
ho kláštera Život v kutně. Jsou vytvořeny varianty 
programu pro MŠ, ZŠ i SŠ. Každá varianta má také 
svou verzi pracovních listů, které návštěvníci bě-
hem programu používají.

Život v kutně
Stálý výtvarně-historický program je zaměřen na 
historii dominikánského kláštera, na život mni-
chů v něm. Je nabízen mateřským, základním 
i středním školám. Pro všechny návštěvníky je 
připraven pracovní list uzpůsobený jejich věku 
a nárokům.
Nejmenší děti provází celým klášterem zapůjče-
ný plyšový pes. Hned v úvodu se tak děti dovída-
jí, co je to atribut a který byl tedy typický pro sv. 
Dominika. Zjistí také, díky komu mají dominiká-
ni své jméno či prostřednictvím skládání puzzle, 
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jak vypadal znak dominikánů. Postupně získávají 
informace o tom, jak to v klášteře vypadalo, jak 
probíhal mnišský život a vyzkouší si práci mnicha 
ve scriptoriu při tvorbě záložky do knihy. 
Žáci 1. stupně mají k dispozici náročnější pracov-
ní listy, krom pojmů světec, atribut, dominikán, 
se dovídají názvy jednotlivých místností v klášte-
ře, jejich funkci, zjišťují, jak se podle oděvu lišily 
jednotlivé mnišské řády a také si vytvoří vlastní 
záložku do knihy.
Žáci 2. stupně a studenti středních škol jsou hned 
v počátku programu uvedeni do dobových udá-
lostí souvisejících se vznikem kláštera prostřed-
nictvím krátkého kvízu. Také se věnují jednotli-
vým částem kláštera a jejich funkcím, atributům 
svatých, podobou dominikánského znaku i mniš-
ského roucha dominikánů. Studenti navíc díky 
dobové mapce určují, jaké další řády v Opavě 
sídlili a kde. V závěru všichni malují středověkou 
technikou kvaše vlastní iniciálu.
Pro děti je nejzajímavější částí animace sledování 
kostela sv. Václava z oratoře, při kterém se zjevuje 
mnich v dominikánském oděvu. Starší žáci tuto 
část vnímají také jako příjemné oživení. V obou 
případech dochází kromě navození tajuplné at-
mosféry v podstatě také k pochopení funkce, kte-
rou oratoř plnila. 

Počet realizovaných programů od 7. 5. do 19. 12. 
2014: 26
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1. blok výstav 
Program Počet realizovaných 

programů 
Počet návštěvníků programů 

Hostem za mostem 8 136 
Silesia–maraton 
za architekturou 

2 37 

Osm statečných 6 89 
Celkem 16 262 

 
2. blok výstav 

Program Počet realizovaných 
programů 

Počet návštěvníků programů 

Houpaliště 11 198 
Osm statečných 5 73 
Celkem 16 271 
    

3. blok výstav 
Program Počet realizovaných 

programů 
Počet návštěvníků programů 

Poslouchej očima 28+4 456+6+27 
Život v kutně 8 158 
Celkem 40 647 

 
5. blok výstav 

Program Počet realizovaných 
programů 

Počet návštěvníků programů 

O Španělsku si zpívám 41 691 
Život v kutně 13 218 
Celkem 54 909 

 
6. blok výstav 

Program Počet realizovaných 
programů 

Počet návštěvníků programů 

Když měl mamut husí kůži 118 2124 
Život v kutně 5 98 
Celkem 123 2222 

 
Galerie Obecního domu 

Program Počet realizovaných 
programů 

Počet návštěvníků programů 

Koho děsí noční běsy? 22 391 



Celková čísla 
Počet realizovaných programů v Domě umění/ 

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

249/22=271 4 311/391=4 702 

 
 

Školy a organizace, které se animací v tomto roce zúčastnily: 

MŠ 
MŠ Dětský svět, Opava 
MŠ Edvarda Beneše, Opava 
MŠ Eliška, Opava 
MŠ Háj ve Slezsku – Lhota 
MŠ Heydukova, Opava 
MŠ Chvalíkovice 
MŠ Křesťanská Opava 
MŠ Mokré Lazce 
MŠ Olomoucká, Opava 
MŠ Opava – Komárov 
MŠ Pekařská, Opava 
MŠ Podvihov 
MŠ Raduň 
MŠ Sadová, Opava 
MŠ Služovice 
MŠ Šrámkova 
MŠ Štěpánkovice 
MŠ Vaníčkova, Opava 
MŠ Velké Heraltice 
MŠ Velké Hoštice 
 
1. stupeň ZŠ: 
CZŠ Jaktař 
MŠ Velké Heraltice 
ZŠ a Gymnázium Vítkov 
ZŠ Bolatice 
ZŠ Boženy Němcové, Opava 
ZŠ Dolní Benešov 
ZŠ Dvořákovy Sady, Opava 
ZŠ Havlíčkova, Opava 
ZŠ Hněvošice 
ZŠ Ilji Hurníka, Opava 
ZŠ Malé Hoštice 
ZŠ Mařádkova, Opava 
ZŠ Mladecko 
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ZŠ Neplachovice 
ZŠ Nový svět, Opava 
ZŠ Opava – Kylešovice 
ZŠ Otická, Opava 
ZŠ Slavkov 
ZŠ Služovice 
ZŠ Šrámkova, Opava 
ZŠ Vávrovice, Opava 
ZŠ Vrchní, Opava 
 
2. stupeň ZŠ: 
ZŠ a PŠ Slezský odboj, Opava 
ZŠ Boženy Němcové, Opava 
ZŠ Bruntál 
Zš Englišova, Opava 
ZŠ Havlíčkova Opava 
ZŠ Horní Benešov 
ZŠ Mařádkova, Opava 
ZŠ Mladecko 
ZŠ Neplachovice 
ZŠ Otická, Opava 
ZŠ Šrámkova, Opava 
ZŠ TGM, Opava 
ZŠ Vrchní, Opava 
ZŠ Žižkova, Krnov 
 
SŠ 
Mendelovo gymnázium, Opava 
MSŠZe a VOŠ Opava 
PORG Ostrava 
Slezské gymnázium, Opava 
SOU Stavební, Opava 
SPgdŠ a SZŠ sv. Anežky české, Odry  
Sportovní gymnázium Ostrava 
SPŠ Stavební, Opava 
SŠPU Opava 
 
Další 
Dívčí ateliér při ZŠ Englišova, Opava 
Ekipa, Opava 
Fokus Opava 
Klub nadaných dětí 
PN Opava – dětské oddělení 
Sociálně-terapeutická dílna Radost, Charita Opava 
ŠD Boženy Němcové, Opava 
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ŠD Edvarda Beneše, Opava 
ŠD Šrámkova, Opava 
ZUŠ Háj ve Slezsku 
ZUŠ Hradec nad Moravicí 
ZUŠ Pustá Polom 
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speciální akce

Vítání prvňáčků 15. 9. 2014

Společně se Statutárním městem Opava, Stře-
diskem volného času, Slezským divadlem a MPO 
připravila 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 umisťovaly 
obrázky známých opavských budov. Vyzkoušely 
si stavbu Obecního domu a vybarvovaly omalo-
vánku s motivem, jenž souvisí s Expozicí Cesta 
města.
Dům umění jim mělo přiblížit skládání puzzle 
s motivy obrazů z aktuálních či dříve probíha-
jících výstav a seznámení se se sochou Utíkající 
dívky. Ta byla dětem v rámci jednoho stanoviště 
představena 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, s nímž se 
v něm mohou setkat, ale také s činností probí-
hající v Obecním domě a Domě umění. U všech 
stanovišť OKO velmi aktivně pomáhalo deset 
studentů Slezského gymnázia. Přesný počet dětí, 
které se akce zúčastnily, nelze stanovit přesně, 
ovšem z vytíženosti všech stanovišť bylo jasně 
znát, že je vysoký.
Od 10.00 hodin pak předem přihlášené třídy 
zhlédly v Sále purkmistrů Obecního domu zdar-
ma animovanou pohádku O myšce a medvědovi. 
Promítání tak doplnilo nabídku Slezského a Lout-
kového divadla. Promítání v Obecním domě se 
zúčastnilo přibližně osmdesát žáků s pedagogic-
kým doprovodem. 

Bizon v obýváku
Jako součást celotýdenní akce Jak to tepe 
v teepee probíhaly v týdnu od 2. do 8. června 
2014 v dopoledních hodinách animační progra-
my pro mateřské školy a 1. stupně základních 
škol připravené lektorkami Expozice Cesta města 
a Domu umění.
Cílem bylo seznámit děti s některými aspekty in-
diánského života, nechat je načerpat atmosféru 
pravého teepee a školy informovat o možnos-

tech, které jim Opavská kulturní organizace nabí-
zí v rámci dalších akcí.
V samotném úvodu se děti dověděly, kdo vůbec 
indiánské teepee obývá, odkud takové teepee 
pochází a co vlastně znamená název indiánského 
kmene Siuxů. Následovaly úkoly, za jejichž splně-
ní děti získávaly komponenty pro svůj indiánský 
amulet. Během programu tak získaly indiánské 
jméno, prokázaly svou znalost v rostlinách, při 
čemž se dověděly, které rostliny byly důležité pro 
indiány, lovily bizona, čemuž předcházel indián-
ský hudební rituál a válečné pomalování.
Krom amuletu, jehož jednotlivé části si děti za-
sloužily za splnění úkolů, byly děti odměněny 
popcornem, což byla připomínka oblíbené indi-
ánské rostliny kukuřice.
Děti i vyučující byli programem nadšeni, o ani-
mace byl velký zájem, bohužel pro omezený po-
čet termínů, kdy bylo možno animace realizovat, 
nebylo vyhověno všem zájemcům.

Počet realizovaných animací od 2. 6. do 6. 6.: 10
Počet dětí: 194

Školy, jež program navštívily:
MŠ
MŠ Edvarda Beneše (16 dětí)
MŠ Háj ve Slezsku (17 dětí)
MŠ Pekařská (16 dětí)
MŠ Sadová (19 dětí)
MŠ Velké Heraltice (15 dětí)

1. stupeň ZŠ
ZŠ Boženy Němcové (4 třídy, 25+25+22+15= 87 
dětí)
ZŠ Vrchní (24 dětí)
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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, Mendelovu gymnáziu v Opavě, Knihovně Petra Bezruče v Opavě, Centru kultury 
v Ratiboři a dalším, kteří spolupracovali s Opavskou kulturní organizací v roce 2014.

Mé velké díky patří v neposlední řadě také všem zaměstnancům Opavské kulturní organizace za jejich 
úspěšnou práci, kterou odváděli po celý rok 2014.

Výroční zprávu předložila v Opavě dne 9. 4. 2015

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


