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Opavská kulturní organizace je příspěvkovou organizací města, která vznikla na základě zřizovací listiny schválené 

Zastupitelstvem města Opavy na zasedání dne 18. 9. 2007 č. 12/6 ZM 07.

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

Organizace v roce 2017 provozovala svou činnost v prostorách Obecního domu, Domu umění i přilehlého koste-
la sv. Václava. Úspěšně se podařilo naplnit předem vypracované výstavní plány pro jednotlivé úseky naší organi-
zace – Dům umění, Galerii Obecního domu, expozici Cesta města i programovou nabídku Klubu Art. Pokračovali 
jsme v již navázané spolupráci s našimi partnery a k jejich seznamu se snažíme připojovat další, především z řad 
neziskových a  studentských organizací. Prostory Obecního domu i  Domu umění a  kostela sv. Václava byly ve 
velké míře využívány nejen při organizaci našich akcí, ale také formou pronájmů, a to jak soukromým subjektům 
za ceny dle Ceníku nájmů, tak příspěvkovým organizacím za zvýhodněné sazby, nebo ve spolupráci s městem 
také formou výpůjčky.  Kostel sv. Václava byl oblíbeným místem nejen pro konání koncertů, ale také k vykonání 
sňatečných obřadů, jak dokladují námi vedené statistiky pronájmů. 

Rok 2017 byl pro naši organizaci opět velmi úspěšný. Celkově se programů nabízených organizací zúčastnilo více 
než 57 tisíc návštěvníků. Veřejnosti jsme přinesli řadu velmi zajímavých akcí v podobě koncertů, divadel, výstav, 
přednášek, doprovodných programů k výstavám a spoustu dalších.

V roce 2017 se mimo jiné podařilo dosáhnout:

- v Domě umění bylo zrealizováno 6 výstavních bloků s celkem 21 samostatnými výstavami, přičemž k těm nej-
úspěšnějším můžeme přiřadit výstavu „Josef Lada“, která byla připravena jako kurátorský projekt pro Dům umě-
ní ve spolupráci s celou řadou partnerských organizací i soukromých galerií, výstavu Radka Andrleho, výstavu 
betlémů „Nastal čas vánoční“, kterou jsme připravili ve spolupráci se Slezským zemským muzeem v Opavě, vý-
stavy Emila Filly a Václava Špály, které byly vybrány ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dům umění 
s kostelem sv. Václava v roce 2015 navštívilo téměř 22 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 - cel¬kem se programů nabízených 
organizací během této jediné noci zúčastnilo 1 731 osob

- ve spolupráci se SMO se organizace spolupodílela na programu každoročních akcí Den dětí a Dny evropského 
dědictví
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- 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 6 krátkodobých výstav, „Třetí rozměr sta-
ré Opavy“, „Arnošt Rychlý – hudební skladatel a jeho město“, „Opavská nej“, „Dějiny nemocniční péče v Opavě“, 
„Retrogaming“ a „Krajina starých sídel“. Expozice Cesta města přivítala v roce 2017 více než 10 tisíc návštěvníků. 
V exteriéru byla realizována druhá řada výstavy „Opavská nej“, jež se opět setkala s velkým ohlasem a jejíž ná-
vštěvnost mohla být započítána jen velmi skromným odhadem. 

- v rámci výstavní činnosti jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě, Kabi-
netem architektury, Institutem tvůrčí fotograie Slezské univerzity v  Opavě, Spolkem pro ostravskou kulturu, 
Střední průmyslovou školou strojní a uměleckou v Opavě, Slezským zemským muzeem, Národním památkovým 
ústavem, Státním okresním archivem Opava a Zemským archivem v Opavě

- v prostorách Obecního domu jsme opět s velkým ohlasem u návštěvníků uvedli výstavu Českého zahrádkářské-
ho svazu Opava, výstavu patchworku, Den pro včelu ve spolupráci s Českým svazem včelařů a Festival deskových 
her ve spolupráci s Klubem deskových her Pajdulák

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

- kromě stálé nabídky komentovaných prohlídek jsou i k jednotlivým výstavám připravovány tematické komen-
tované prohlídky; komentované prohlídky se trvale setkávají s velkým ohlasem u návštěvníků

- do prázdninového programu jsme tak jako každý rok zařadili akci „Léto s městskou expozicí“, během níž dochází 
ke zpřístupnění řady atraktivních objektů. Součástí nabídky byly již tradičně 2 turnusy Příměstského tábora, který 
se znovu setkal s mimořádným ohlasem

- s úspěchem jsme již po osmé v prostorách Obecního domu, konkrétně v Sále purkmistrů a Klubu Art, uvedli 
festival dokumentárních ilmů o lidských právech Jeden svět, tentokrát s hlavním tématem „Umění spolupráce“

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

- osmým rokem v Klubu Art rovněž úspěšně pokračuje projekt „theatro“ s aktuálními projekty české alternativní 
divadelní scény

- v Klubu Art jsme pokračovali v pořádání středečních přednášek se Slezským gymnáziem

- velké množství návštěvníků přilákaly také akce pořádané v kostele sv. Václava, tradičně to byl koncert dětského 
pěveckého sboru „Domino“, který jsme pořádali ve spolupráci se Střediskem volného času, ale také adventní kon-
cert Štěpána Raka a Jana Matěje Raka, který jsme uvedli ve spolupráci se Slezským zemským muzeem. Ve spolu-
práci s Rotary klubem Opava jsme v kostele sv. Václava uvedli další ročník pěvecké soutěže pro handicapované 
děti „Začarovaná písnička“ a dva beneiční koncerty 

- pozornosti návštěvníků neunikly ani výstavy pořádané v Galerii Obecního domu, k nejvýraznějším se přiřadily 
výstavy „Kovárna Milostovice / Tisíc dvě stě padesát stupňů Celsia“ či „Lukáš Pavlíček / Zero“

- výstavní program organizace byl doplňován o výstavy ve foyer kavárny Obecního domu, které jsou drobnější 
svým rozsahem, nikoliv však významem

- v roce 2017 se rovněž podařilo realizovat výjimečný a unikátní jukebox na poezii neboli Poeziomat, který byl 
umístěn v městském parku před Obecním domem. Tento přístroj se nachází pouze v šesti městech v České re-
publice.  Další poezimoaty můžete nalézt třeba v Londýně, New Yorku, Berlín nebo Kyjeve. Akce byla realizována 
společně s literárním památníkem Petra Bezruče a pro první dva roky byl dramaturgický výběr autorů zaměřen 
na místní region. Najdeme zde verše 10  renomovaných nežijících regionálních autorů a 10 básní aktuálních bás-
níků působících v Moravskoslezském kraji. Poeziomat se těší obrovskému zájmu veřejnosti a každý den se u něj 
zastaví spousta náhodných chodců. Realizace Poeziomatu patří bezpochyby mezi zásadní kulturní počiny roku 
2017 v Opavě.

V následujícím roce 2018 bychom rádi pokračovali v nastavených procesech:

- další zkvalitňování programu expozice Cesta města, Domu umění, Klubu Art i Galerie Obecního domu

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

- další rozšiřování spolupráce se zájmovými sdruženími, institucemi a posilování vztahů se stávajícími partnery

- udržení vysoké úrovně návštěvnosti a zachování kvality nabízených programů i s ohledem na snížení příspěvku 
na provoz

- vzhledem ke snížení příspěvku MMO do rozpočtu organizace na rok 2018 se bude organizace v tomto roce za-
měřovat především na úsporu prostředků ve své výstavní činnosti a činnosti týkající se organizace kulturních akcí

- v rámci provozní činnosti je třeba zachovat rozsah prováděných činností týkajících se především revizí, bezpeč-
nosti práce a požární ochrany a také údržby svěřených majetků, zejména budov, zde tedy velké rezervy k úspo-
rám nejsou

- vzhledem k příznivému vývoji hospodářského výsledku v minulých letech organizace významně posílila své 
fondy, které bude možno použít pro pokrytí chybějících prostředků pro svou činnost v roce 2018

- organizace také pro rok 2018 podala dvě žádosti o dotace na inancování dvou výstavních projektů, a to v Domě 
umění a v expozici Cesta města

- organizace je po určitých potížích v roce 2017 personálně stabilizována, takže je schopna naplňovat své cíle 
i  v  rámci vedlejší činnosti, zejména v  pronájmu prostor, čímž může kladně ovlivnit výsledek své hospodářské 
činnosti
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Zpracovaly: 

    
Martina Radková, účetní organizace
Ing. Jana Hynarová, ředitelka organizace
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Klub Art

Za provoz odpovídá dramaturg: Ing. Jan Kunze
Graik a programový pracovník: MgA. Eva Dokoupilová (leden–červen 2017), MgA. Vladana Fuchsová (srpen–pro-
sinec 2017)
Technická podpora: Mgr. David Váhala a další externí pracovníci

V roce 2017 jsme s úspěchem realizovali velké množství různorodých akcí. Ať už šlo o koncerty rozmanitých žánrů 
zahraničních i domácích hudebníků, besedy, přednášky, divadelní představení, literární a básnické večery, ilmová 
promítání a další. Velký zájem byl tradičně o festival dokumentárních ilmů o lidských právech Jeden svět, který jsme 
pod naší hlavičkou organizovali už po sedmé. I v roce 2017 jsme spolupořádali městské festivaly Další břehy a Bezru-
čova Opava. Rovněž jsme spoluorganizovali Majáles Slezské univerzity.

Většina kulturních akcí realizovaných v Klubu Art se těší velké návštěvnosti a stálému zájmu ze strany veřejnosti. 
Návštěvnosti jednotlivých akcí se odvíjí od mediální známosti jednotlivých projektů. V praxi to znamená, že na al-
ternativní a  jazzové projekty přijde jen velmi málo lidí i přes jejich neoddiskutovatelnou kvalitu. Stejná situace je 
i v oblasti alternativního divadla nebo na literárních akcích. Podobnou zkušenost vykazují kulturní organizace po 
celé republice a není pravděpodobné, že by se tento trend do budoucna změnil.  Přesto se stále snažíme o zachování 
diverziikace naší nabídky tak, aby byli uspokojeni i náročnější konzumenti kultury, a my tak naplňovali podstatu naší 
zřizovací listiny. Pokud bychom v příštích letech byli nuceni pracovat s menším rozpočtem, nemůžeme garantovat 
rozmanitost kulturní nabídky a také zachování její vysoké kvality.  

Člověk v tísni
- každoroční festival dokumentárních ilmů o lidských právech Jeden svět 

Nakladatelství Perplex
- cyklus autorských čtení a spolupráce na Dni poezie

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

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

Bludný kámen z.s. 
- spolupráce na uvedení divadelního představení OKO za OKO

Slezská univerzita v Opavě
- celoroční projekt autorských čtení v německém jazyce s názvem Lange Nacht der kurzen Texte
- divadelní festival Na cestě
- Majáles (druhé podium)
Statutární město Opava
- spolupořádání a organizace městských festivalů Další břehy a Bezručova Opava, Dne dětí, Dnů evropského dědictví
- v mnoha případech tyto akce nejen personálně zajišťujeme, spoluorganizujeme, ale také inancujeme  

Středisko volného času
- literární večer a soutěž v recitaci

Střední průmyslová škola stavební
- výstava prací studentů
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Základní škola Englišova, Opava
- výstava

Školní klub ZŠ T. G. Masaryka Opava
- výstava

Základní umělecká škola
- výstava

Slezská diakonie 
- výstava

Charita Opava
- koncerty a přednášky
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Za provoz zodpovídal kurátor: Mgr. František Švábenický (leden – červenec 2017), Mgr. Kateřina Pelcová (srpen – 
prosinec 2017)
Lektorka expozice (tvorba vzdělávacích a zábavných programů pro školy a veřejnost): Mgr. Simona Juchelková
Historik-kurátor městské expozice: Mgr. David Váhala
Externí lektoři: Mgr. Hana Miketová, Mgr. Petra Kaniová, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Mgr. Petr Tesař, Bc. Pavel Solnický

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:

- Národní památkový ústav (NPÚ)
- Muzeum Bruntál (MB)
- Římskokatolická farnost Panny Marie v Opavě
- Římskokatolická farnost sv. Ducha v Opavě
- Slezské zemské muzeum (SZM)
- Státní okresní archiv Opava (SOkA) 
- Zemský archiv v Opavě (ZAO)

V roce 2017 navštívilo veškeré akce z produkce expozice Cesta města celkem 10 061 osob (stav k 31. 12. 2017). 
Samotný prostor expozice (1. patro Obecního domu) navštívilo 6 783 osob.

V rámci činnosti oddělení expozice bylo v roce 2017 realizováno 7 krátkodobých výstav, z toho jedna pokračovala 
z přechozího roku 2016.
 
- Třetí rozměr staré Opavy (1. 1. 2017 – 31. 3. 2017)
- Arnošt Rychlý (8. 4. 2017 – 7. 6. 2017)
- Dějiny nemocniční péče v Opavě (21. 6. 2017 – 25. 9. 2017)
- Opavská NEJ II. (září, říjen 2017)
- Retrogaming. Počátky osobních počítačů (4. 10. 2017 – 19. 11. 2017)
- Krajina starých sídel (24. 11. 2017 – 18. 2. 2018)
- Codex gigas – minivýstava (7. 12. – 28. 1. 2018)

Ke všem výstavám, kromě Dějin nemocniční péče, byly připraveny a nabízeny muzejní animace. U některých vzni-
kaly rovněž doplňující přednášky.  
I v tomto roce byla připravena venkovní výstava Opavská NEJ II., která navázala na úspěšnou první výstavu z roku 
2016.
V roce 2017 bylo prodáno celkem 578 kusů publikací z produkce oddělení expozice (níže tabulka). Jednoznačně 
nejlépe se prodávala kniha Troppau 1945. Opava v roce nula.
Čistý zisk z prodeje všech publikací (tabulka 1 i 2 níže) činil: 25 364 Kč. 
Zisk z prodeje vstupenek do stálé expozice, na výstavy a programy z produkce expozice činil: 172 140 Kč. 

Prodej publikací z produkce oddělení expozice:

Předměty vyprávějí 2, Opavský zámek 8, Vincenc Prasek. Seznamte se. 1, Omalovánka 4, Opavské hradby 7, Dějiny 
dominikánského kláštera 5, Hodnoty, které chráníme 20. let městské památkové zóny Opava  0, Opava železniční 17, 
Opavský pivovar 26, Třetí rozměr staré Opavy  40, Troppau 1945. Opava v roce nula I. vydání  419, Celkem 529 

expozice Cesta města
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Prodej publikací zakoupených k historii Opavy či obecně a prodávaných v rámci Obecního domu:

Antropoid 2, Mrtvé město. Opava 1945 38, Troppau 1945. Opava v roce nula II. vydání 50, Arnošt Rychlý 3, Celkem 93

Za rok 2017 navštívilo expozici celkem 102 tříd s celkovým počtem 1 968 dětí a studentů. 
Mimo prostor expozice (v Klubu ART, v Sále purkmistrů) byly realizovány přednášky k vybraným tématům z dějin 
města a doprovodné přednášky k výstavním projektům. Celkem bylo v roce 2017 uskutečněno 8 přednášek, které 
navštívilo 330 osob. 
V roce 2017 byly široké veřejnosti a školám opět zpřístupněny historické objekty v Opavě,  a to v rámci několika spe-
ciálních akcí a v rámci stálé nabídky - kostel sv. Václava a dominikánský klášter (Dům umění v Opavě), kaple sv. Kříže, 
resp. tzv. Švédská kaple, Obecní dům, kostel sv. Hedviky, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Vojtěcha.

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 otevírací dobou úterý–neděle, 10.00–18.00 hodin, je zajištěn dvěma průvodci, 
kteří pečují o návštěvníka: poskytují základní informace k expozici a probíhajícím akcím, spouští doprovodný ilm 
a další multimediální prvky, které jsou v dané chvíli k dispozici, nabízejí a prodávají katalogy k výstavám a další pub-
likace k probíhajícím projektům, starají se o bezpečnost provozu, mj. o monitorování hodnot teploty a vlhkosti. Dále 
provádí čištění vitrín, spolupracují na inventarizaci, zajišťují prodej vstupenek, vedou statistiku návštěvnosti, po-
skytují doplňující informace a dohlíží na bezpečnost svěřeného prostoru. V obdobích technické pauzy je v expozici 
pouze jeden průvodce nebo je zavřeno. 

Hodnoty teploty a vlhkosti jsou měřeny a zapisovány k tomu určenými přístroji (datalogery) a průběžně také evido-
vány průvodci. Stabilní podmínky v expozici se daří udržet díky přístrojům na zvlhčování či odvlhčování prostoru, 
speciálním přípravkům na čistotu vody do zvlhčovačů a díky úsilí službukonajícího personálu a vedení expozice. 
Díky instalaci klimatizačních jednotek v měsících září až listopadu 2016 se daří udržovat v prostorách 1. NP Obecního 
domu stabilní klima. Obsluhu klimatizace má na starost technický úsek OKO. 

B / Výstavy 

1/ Třetí rozměr staré Opavy (1. 1. 2017 – 31. 3. 2017)
Výstava se vracela na konec 19. století, kdy v Opavě zahájila provoz tzv. Kaiserpanorama – přístroj, který umožňoval 
prohlížení stereoskopických fotograií. Takřka každý den mohli obyvatelé města navštívit podnik na Kolářské ulici 
a sledovat zde ve třech dimenzích města, krajiny, pamětihodnosti nebo slavnostní události z celého světa. Výstava 
si kladla za cíl připomenout technické řešení prohlížení snímání „prostorových“ fotograií, které svého času pronikly 
spolu s ručními prohlížečkami také do mnoha domácností a staly se součástí života obyčejných lidí. Třetí rozměr staré 
Opavy však chtěl nabídnout mnohem více. Návštěvník si mohl prohlédnout různá místa v Opavě z let 1890–1938 ve 
třetím rozměru. Připomenuty byly také další vizuální atrakce a zábavy, které se hojně rozšířily na přelomu 19. a 20. 
století – laterny magiky, kaleidoskopy, domácí kina aj. 

Výstavu v roce 2017 navštívilo celkem 1 643 osob (včetně žáků, kteří se účastnili animací).

doprovodný program k výstavě:
A/ animace pro MŠ, ZŠ, SŠ - k výstavě bylo realizováno 22 animací, které navštívilo 368 žáků. Název animace: 
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3D Opava už před sto léty?! 
B/ komentované prohlídky: 17. 1., 9. 2., 28. 2., 15. 3., 22. 3.
C/ přednášky: 
Dějiny stereogfotograie – 10. 1., Klub Art, přednášející: Pavel Scheuler
Kyrgyzstán ve stereofotograii – 24. 1., jurta před Obecním domem, přednášející: Matěj Boháč

2/ Arnošt Rychlý. Hudební skladatel a jeho město (8. 4. 2017 – 7. 6. 2017)
Arnošt Rychlý se narodil v roce 1901 jako třetí a nejmladší dítě do rodiny opavského obchodníka Ernsta Richlého. 
V Opavě vystudoval v  letech 1917–1921 učitelský ústav se zaměřením na obory hudební výchova a němčina. Po 
druhé světové válce se výrazně podílel na obnově kulturního a společenského života v regionu. Život A. Rychlého 
sice byl úzce spojen s městem Opavou, nebyl jím však ohraničen. Všestranný zájem o kulturní život jej přivedl k osob-
ním vazbám na výrazné představitele uměleckého života v Československu Jana Zrzavého, Karla Svolinského, Cyrila 
Budu, Hanu Salichovou či Petra Bezruče. 

Výstavu navštívilo celkem 586 osob (včetně žáků, kteří se účastnili animací).

doprovodný program k výstavě:
A/ animace pro MŠ, ZŠ, SŠ - k výstavě bylo realizováno 8 animací, které navštívilo 147 žáků. Název animace: Tralalí-
-Tralalá, jak vzniká písnička/ Arnošt Rychlý – dílo a jeho inspirace.
 
B/ komentované prohlídky: 25. 4., 5. 5., 24. 5. 
 
C/ přednášky: 
Diskuzní večer na téma Arnošt Rychlý, hudební skladatel u příležitosti křtu publikace – 2. 5., Klub Art, diskutu-
jící: JUDr. Tomáš Elis, doc. Karel Boženek, Mgr. Ondřej Haničák, Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D.

D/ vernisáž výstavy: 7. 4. 

3/ Dějiny nemocniční péče v Opavě (21. 6. 2017 – 25. 9. 2017)
Výstava seznámila návštěvníky s dějinami opavské zdravotní péče od vzniku první „moderní“ všeobecné nemocnice 
v Opavě na počátku 19. století do konce 2. světové války. Mimo nástin vývoje Heiderichovy, resp. pozdější Zemské 
nemocnice, bylo upozorněno i na vznik a vývoj Nemocnice sv. Alžběty (známé jako „U Rytířů“), soukromého sanato-
ria Fritze Pendla a opavských lékáren. Pozornost byla věnována i důležité funkci Opavy jako lazaretního města bě-
hem 1. světové války. K vidění byla celá řada exponátů, z nichž většina se vystavovala v Opavě úplně poprvé. Výstava 
byla pojatá jako první část výstavního cyklu věnovaného dějinám zdravotnictví v Opavě. 

Výstavu navštívilo celkem 744 osob. 

doprovodný program k výstavě:
A/ komentované prohlídky: 12. 7., 20. 7., 9. 8., 23. 8., 13. 9., 20. 9.

B/ vernisáž výstavy: 20. 6. 

4/ Opavská NEJ II. (září, říjen 2017)
exteriérová panelová výstava
Takřka každé město si zakládá na svých dějinách. Projevem vztahu k minulosti nebylo jen zřizování kronik, muzeí, 
tedy činností, které měly i jiné kulturně společenské přesahy. K tomuto úsilí náleží také potřeba zachytit výjimečnost 
událostí a osobností ve vztahu mezi lokálním a globálním. Prezentovaný projekt současný pohled na tuto dějinnou 
osu nabízel. Autorský kolektiv pod vedením Martina a Kateřiny Pelcových připravil 10 témat, která z Opavy vytvářejí 
pozoruhodné místo nejen v rámci českých zemí, ale také na úrovni Evropy a celého světa. Návštěvník se tak mohl 
blíže seznámit s největší továrnou na sušenky, nejstarším muzeem na našem území, prvním dokladem o mílovém 
právu u nás, s první zmínkou o věžních hodinách na našem území, s irmou s prvním zásilkovým obchodem v mo-
narchii, s první továrnou na žiletky u nás, s prvním fotograickým atlasem na světě, s prvním pomníkem Friedricha 
Schillera v českých zemích, s nejuznávanějším českým okultistou a s jedinou konkatedrálou v České republice. 

Odhadujeme, že výstavu aktivně navštívilo více něž 1000 osob. Animace k výstavě navštívilo 117 žáků. 
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doprovodný program k výstavě:
A/ animace pro MŠ, ZŠ, SŠ – k výstavě bylo realizováno 6 animací, které navštívilo 117 žáků. Název animace: Opavská NEJ

B/ vernisáž výstavy: 

5/ Retrogaming. Počátky osobních počítačů (4. 10. 2017 – 19. 11. 2017)
Retrogaming byla výstava k historii osobních počítačů, herních konzolí a automatů. Jednalo se o putovní výstavu, 
která byla zapůjčena z Regionálního muzea v Litomyšli. Výstava je koncipována jako interaktivní – její součástí je 
„herní doupě“, kde si návštěvníci mohou zahrát dnes již legendární videohry a první počítačové hry jako např. Pac-
-Man, Space Invaders, Prince of Persia, Cannon Fodder, Street Fighter II., Dynablaster, Lemmings, Vroom atd. Důraz je 
kladen zejména na 80. léta 20. století – z tohoto období byly vystaveny československé i zahraniční osobní počítače 
a herní konzole. Z mladšího období, tj. do poloviny 90. let 20. století, jsme nabídli k prohlédnutí dobové herní časopi-
sy a literaturu. Výstava obsahuje řadu informací k historii výpočetní techniky, počítačových her a je doplněna o různé 
součástky výpočetní techniky – z mikro-, mini- či sálových počítačů. 

Výstavu v roce 2017 navštívilo celkem 1472 osob (včetně žáků, kteří se účastnili animací).

doprovodný program k výstavě:
A/ animace pro MŠ, ZŠ, SŠ - k výstavě bylo realizováno 8 animací, které navštívilo 148 žáků. Název animace: Znáte 
pac-mana?
 
B/ komentované prohlídky: 10. 10., 24. 10.

C/ vernisáž výstavy: 3. 10. 

6/ Krajina starých sídel (24. 11. 2017 – 18. 2. 2018)
Na výstavě byl prezentován výběr 67 vedut (pohledů na města, hrady atp.), litograií zobrazujících významná místa 
Moravy a  Slezska z  dílny „otce rakouské litograie“ Friedricha Adolfa Kunikeho. Litograie pocházejí z  cyklu, který 
vycházel v letech 1833–1835 a obsáhl přibližně dvě stě míst z oblasti Čech, Moravy a Slezska. Představuje tak jeden 
z prvních ucelených souborů vyobrazení z českých zemí vydávaných tiskem. Základem knihy Krajina starých sídel 
jsou reprodukce z alba, které si nechala sestavit a svázat hrabata ze Žerotína. To obsahuje pouze listy vztahující se 
k Moravě a Slezsku, které nesou typické znaky Kunikeho dílny. Uplatňuje se na nich tehdy oblíbená idylická krajina 
s umně vypracovanou kompozicí, ústředním motivem a stafáží v podobě obrazů ze života venkovanů i panstva. Ve-
duty zachycují například Bouzov, Buchlov, lázně v Jeseníku, Hukvaldy, propast Macochu, Ostravu, Pernštejn, Vranov, 
ale také Opavu. Výstava má putovní charakter, z toho důvodu jsou v rámech prezentovány faksimile litograií. Při 
příležitosti slavnostního zahájení akce 7. 12. bylo k vidění na několik týdnů také album hrabat ze Žerotína. Výstavu 
připravil autorský tým Vědecké knihovny v Olomouci pod vedením Miloše Korhoně. K výstavě byly připraveny ani-
mační programy pro žáky ZŠ a SŠ. 

Současně s  touto výstavou byla prezentována v klenotnici expozice (bývalý bankovní trezor) také výstava Codex 
gigas (anotace níže). Obě výstavy byly zahájeny společně, a to 7. 12. 2017 přednáškou Mgr. Rostislava Krušinského.

Výstavy v roce 2017 navštívilo celkem 514 osob (včetně žáků, kteří se účastnili animací).

doprovodný program k výstavě:
A/ animace pro MŠ, ZŠ, SŠ - k výstavě byly realizovány 2 animace, které navštívilo 24 žáků. Název animace: Krajina 
starých sídel… krajina kamenem stvořená 

B/ slavnostní zahájení s přednáškou k tématu, 7. 12., přednášející: Mgr. Rostislav Krušinský
 
7/ Codex gigas – minivýstava (7. 12. – 28. 1. 2018)
Codex gigas je největší rukopisná kniha (kodex) světa. Pro její výjimečné vyobrazení ďábla bývá nazývána také jako 
Ďáblova bible. Vznik kodexu lze datovat do první poloviny 13. století. Jeho autor jej vytvořil v malém benediktinském 
klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Krátce na to byl dán do zástavy v klášteře v Sedlci u Kutné Hory a poté vrácen 
zpět do Podlažic. Následkem dalších událostí se jeho novým domovem stal klášter v Břevnově, ale pouze asi na sto 
let. Ve snaze ochránit kodex před husitskými bouřemi byl odvezen do Broumova. Tamější klášter se husitům nepo-
dařilo nikdy dobýt, a tak zde kodex přečkal téměř dvě století. V roce 1594 představoval dar císaři Rudolfu II. Tak se 
stal součástí rudolfínských sbírek na Pražském hradě, odkud byl na konci třicetileté války ukraden Švédy a umístěn 
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do královské Stockholmské knihovny. Zde je originál uložen dodnes. Do České republiky se kodex poprvé od svého 
zmizení nakrátko vrátil až v roce 2007, a to díky iniciativě Národní knihovny ČR. K vidění byl zhruba pět měsíců, poté 
se opět vrátil do Švédska. V expozici Cesta města měli návštěvníci možnost zhlédnout maketu kodexu zhotovenou 
Žambereckým knihařem Jiřím Foglem. Nejedná se o věrnou kopii, faksimili knihy. Maketa však zachovává parametry 
originálu: váhu knihy, rozměry a napodobuje vzhled kožené vazby knihy se zdobným kováním. Jen pro zajímavost, 
kodex váží zhruba 80 kg, měří 92 cm na výšku a při rozevření dosahuje šířky téměř 120 cm.

K výstavě byla realizována 1 animace, kterou navštívilo 27 dětí. 
O animace jsme zaznamenali zájem spíše v roce 2018 a to z pochopitelných, časových, důvodů škol. 

B 3/ Přednášková činnost

Městská expozice uspořádala od ledna do prosince 2017 celkem 8 přednášek, z toho 4 jako součást doprovodného 
programu k výstavě a čtyři mimo hlavní program. Přednášky byly realizovány z velké části v Klubu Art, ojediněle pak 
v Sále purkmistrů.

Přednášky uspořádané v roce 2017, které nebyly součásti doprovodného programu výstav:

Německá žurnalistika v Opavě (1918 – 1938) - (15. 3. 2017, 17.00, Klub Art)
Přednášející: PhDr. Michael Rataj, Ph.D. 

Dánský vpád do Slezska (16. 5. 2017, v 17:00, Sál purkmistrů) 
Přednášející: PhDr. Vít Mišaga, Ph.D.

Jánské koupele (13. 6. 2017, v 18:00, Klub Art)
Diskutující: Mgr. Michal Zezula, Mgr. Romana Rosová, MgA. Tomáš Skalík, Mgr. Hana Pavelková a další

Poklady, depoty, obětiny (17. 10. 2017, v 17:00, Klub Art) 
Přednášející: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., úvodní slovo PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

B 4/ Speciální akce

V roce 2017 se expozice zapojila do tradičních akcí, jež jsou realizovány každoročně. V měsíci červenci a srpnu, kdy 
statisticky klesá návštěvnost interiérových výstav, se opět konal program komentovaných prohlídek v památkových 
objektech či v exteriérech města s názvem „Léto s městskou expozicí“. 

1/ Slezská muzejní noc (9. června)
2/ Den dětí (4. června) 
3/ Léto s městskou expozicí (červenec–srpen)
4/ Dny evropského kulturního dědictví (9. září)
5/ Zažít Opavu jinak (16. září)

1/ Slezská muzejní noc (9. června), (dále jen SMN)
V roce 2017 navštívilo program Slezské muzejní noci pořádaný expozicí Cesta města od 18:00 do 23:00 celkem 987 
osob. 
Název programu: Záblesky času.

Zaměření: církevní dějiny a nemocniční péče.

Program:
Prohlídka stálé expozice Cesta města (samostatně) s průvodci v kostýmech (lékaři, fyzikové). Aktuální výstava Arnošt 
Rychlý – samostatná prohlídka návštěvníků. Expozice byla otevřena do půlnoci, vstup zdarma.
Součástí nabídky byla prezentace polního lazaretu z 19. století: ukázka vojenského ošetřovatelství, prohlídka histo-
rických palných zbraní.
Zahájení muzejní noci: vystoupení pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě. 
Jako už tradičně byly nabízeny komentované prohlídky kaple sv. Kříže ve dvou časech. Do programu komentova-
ných prohlídek byly v roce 2017 zařazeny nově prohlídky kostela sv. Vojtěcha, které měly premiéru právě při příleži-
tosti SMN – uskutečněny ve třech časech. 
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2/ Den dětí (4. června od 10:00 do 16:00)
Akce konaná v prostorách expozice v Obecním domě a v Domě umění. 
Pro děti byl připraven bohatý program na motivy aktuální výstavy – hudební produkce, hádanky. V Domě umění 
připraveny hádanky inspirované životem svatých. 
Akci navštívilo celkem 79 návštěvníků (33 dospělých, 46 dětí). 
Vstup pro všechny byl zdarma.  

3/ Prázdninová nabídka:
Léto s městskou expozicí a Příměstský tábor v srdci vašeho města (červenec, srpen)
Program sestával z komentovaných prohlídek ve vybraných objektech či v exteriérech města, celková návštěvnost 
činí 277 osob. Součástí prázdninové nabídky OKO byl také Příměstský tábor (III. ročník), kterého se zúčastnilo 32 dětí. 
Úhrnem tedy prázdninový program využilo 309 lidí. 

Léto s městskou expozicí (nabídka a termíny):
Švédská kaple – 27. 7., 24. 8.   
Opavské hradby  – 19. 7.    
Putování za osobnostmi Opavy  – 13.7., 10. 8.    
Zmizelé město  – 26. 7.  
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie  – 18. 7., 8. 8.  
Proměny opavských promenádních parků – 2. 8.
Kostel sv. Václava a dominikánský klášter – 16. 8. 
Kostel sv. Vojtěcha – 8. 7., 25. 7., 22. 8. 

Hodnocení:
Program se každoročně setkává s dobrým ohlasem u návštěvníků. Zaznamenali jsme rovněž značný zájem osob z ši-
rokého okolí Opavy, ponejvíce pak ze strany obyvatel Ostravy. Řada návštěvníků využila kompletní nabídky a prošla 
během prázdnin všemi zpřístupněnými objekty. Všechny nabízené programy byly zpoplatněny, a to tradičně třemi 
druhy vstupného – rodinné, základní a snížené. 

Příměstský tábor 2017:
Proběhl ve dvou turnusech: I. turnus 10.–14. 7. 2017 (16 účastníků), II. turnus 17.–21. 7. 2017 (16 účastníků). O tábor 
se hlásí zájemci již v lednových či únorových měsících. S jeho obsazováním není problém a spíše musíme zájemce 
odmítat z důvodu naplněné kapacity. Tábor je svým zaměřením výtvarně-historický a vychází tak z náplně a činnosti 
OKO, čímž nekonkuruje ostatním nabízeným táborům ve městě a pestrou nabídku doplňuje. 

4/ Dny evropského kulturního dědictví (9. září od 9:00 do 19:00)
Obdobně jako je tomu v průběhu Slezské muzejní noci, také během Dnů evropského dědictví je vstup na programy 
expozice Cesta města 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 expozici Cesta měs-
ta organizovaný Mgr. Simonou Juchelkovou. Nabízený program navštívilo přes 160 osob. 

Program OKO:

Výstavy:
Dějiny nemocní péče – vstup zdarma, 1. patro Obecního domu
Opavská NEJ II. – v parku před Obecním domem

Komentované prohlídky s časy / začátek programu:
Proměny Opavských promenádních parků 1800-1945 (11:00)
Opavské hradby (9:00)  
Kostel sv. Hedviky (15:00)
Kostel sv. Vojtěcha (13:00)
Expozice cesta města (14:00)
Kaple sv. Kříže (17:00)     
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Program pro děti:
Poznej opavské promenády – aktivní procházka pro rodiče s dětmi
Dětský koutek jako součást stálé expozice – interaktivní tabule s hádankami a úkoly, výroba optické hračky, puzzle, 
tematické omalovánky a další.    

Hodnocení: 
Akce je tradičně úspěšná a dobře propagovaná. Dochází k velmi dobré spolupráci se zřizovatelem (často i inanční 
podpora). Návštěvníci mají o komentované prohlídky velký zájem. Vstupy jsou zdarma a řešeny časovou vstupenkou.

5/ Zažít Opavu jinak (16. 9.) 
V roce 2017 se v Opavě realizoval I. ročník festivalu v ulicích nazvaného Zažít Opavu jinak. Program byl realizován 
divadlem GAFA ve spolupráci se statutárním městem Opava a partnery, včetně OKO. I my jsme se zapojili s nabídkou 
pro děti i dospělé. Vstup do expozice byl zdarma a pro děti byla připravena speciální nabídka v exteriérech (před 
Obecním domem) a k výstavě Opavská NEJ II. Bohužel z důvodu nepřízně počasí musely být venkovní aktivity pře-
sunuty do interiéru. 

Hodnocení:
Akce má velký návštěvnický potenciál. Její vznik a iniciativu organizátorů hodnotíme velmi kladně. Stran nabídky 
OKO vidíme jako vhodné nabídnout prostory se vstupem zdarma či s výraznou slevou a podpořit návštěvnost vý-
stavních prostor, které lze ten den zatraktivnit speciální nabídkou zaměřenou na děti i dospělé (speciální rodinný 
program), hádanky pro dospělé (akce lákala zejména mladé rodiny, méně jednotlivce), program je však potřeba volit 
pečlivě s ohledem na další, každoročně pořádané speciální programy (nedublovat nabídku s programem Dne dětí 
a podobně). 

B 5/ Komentované prohlídky (dále KP)

Expozice Cesta města uskutečnila během roku 2017 více než 50 komentovaných prohlídek. 
Komentované prohlídky považujeme za velmi důležitou a integrální součást nabídky oddělení expozice Cesta měs-
ta. V roce 2017 se stálou nabídku podařilo doplnit o KP kostela sv. Vojtěcha. Kromě standardně nabízených prohlí-
dek v exteriérech nabízíme KP aktuálních výstav. Většina prohlídek byla vypsána předem v programu OKO na daný 
měsíc a byly směřovány k široké veřejnosti s možností rezervace. Menší část byla realizována na základě předchozí 
telefonické domluvy a stanovení individuálního termínu. Koordinace prohlídek je v kompetenci vedoucího expozice, 
který domlouvá termíny s jednotlivými lektory a kooperuje s recepcí OD a rezervačním systémem. Zájemci obdrží 
objednávkový list, kde jsou uvedeny podmínky platby, délka prohlídky, lektor a kontakt na něj, čas a datum konání, 
místo konání a bližší informace. Prohlídky jsou realizovány také mimo otevírací dobu expozice či Domu umění. Pro-
gramy, také s ohledem na jejich rozšiřování a modiikaci, vykazují v návštěvnosti stoupající tendenci. Zájemci reagují 
velmi kladně na konkrétní lektory, z nichž klíčoví jsou Mgr. Petra Kaniová a Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., kteří si získali 
značnou přízeň veřejnosti. Spíše výjimečně je zájem o prohlídky v cizím jazyce. Expozice Cesta města uskutečňuje 
prohlídky mimo standardní rámec stálých nabídek – na požádání - a to především prohlídky centra města, které je 
možné uskutečňovat také v německém a v polském jazyce (zajištěno externími lektory). Evidujeme zájemce rovněž 
o prohlídky v anglickém jazyce, tyto realizujeme, avšak lektora bohužel zajišťujeme „nárazově“ – nacházíme se v pro-
cesu, kdy hledáme osobu ke stálé spolupráci.
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Hodnocení: 
Nabídku hodnotíme jako dostatečně širokou. Zlepšit je potřeba koordinanční stránku věci – zjednodušit systém 
a standardizovat objednávkové listy, zajistit zastupitelnost lektorů, doplnit jednotlivé KP o kvalitní podklady (tištěné 
materiály k ilustraci – zatím jen u některých programů), stabilizovat nabídku prohlídek v cizích jazycích a pro tyto 
zajistit lektory, kteří budou zastupitelní. Uzavřít písemné dohody o spolupráci s majiteli objektů, ve kterých se pro-
hlídky realizují (Římskokatolická farnost Panny Marie v Opavě – zatím vše funguje tzv. „na dobré slovo“). 

Realizované komentované prohlídky (KP) v roce 2017 dle termínů:

KP Třetí rozměr staré Opavy – 17. 1., 9. 2., 28. 2., 15. 3., 22. 3
KP Arnošt Rychlý – Hudební skladatel a jeho město – 25. 4., 5. 5., 24. 5.
KP Dějiny nemocniční péče v Opavě – 12. 7., 20. 7., 9. 8., 23. 8., 13. 9., 20. 9. 
KP Retrogaming – 10. 10., 24. 10.
KP Kostel sv. Vojtěcha – 9. 6. (SMN), 25. 7., 22. 8., 9. 9. (EHD)
KP Kostel sv. Hedviky – 20. 4., 18. 5., 15. 6., 11. 7., 15. 8., 9. 9. (EHD)
KP Opavské hradby - 22. 4., 19. 7., 9. 9. (EHD)
KP Architektura staré Opavy – 26. 4., 
KP Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie – 3. 5., 31. 5., 28. 6., 18. 7., 8. 8., 11. 10.
KP Zmizelé město - 14. 6., 26. 7.
KP Proměny opavských promenádních parků (1800–1945) – 17. 6., 2. 8., 9. 9. (EHD)
KP Putování za osobnostmi – 13. 7., 10. 8.
KP Kaple sv. Kříže – 9. 6. (SMN), 27. 7., 24. 8., 9. 9. (EHD)
KP Kostel sv. Václava a dominikánský klášter – 16. 8.
KP Židovský hřbitov – 19. 10.
KP Zmizelá Opava – 21. 10
 
Lektoři programů / komentovaných prohlídek, které jsou k dispozici nejen ve vypsaných termínech (viz každoměsíč-
ní nabídka), ale rovněž jsou ve stálé nabídce jako programy pro střední školy a širokou veřejnost:

Komentované prohlídky Expozice Cesta města – lektorka Mgr. Hana Miketová, kurátoři expozice
Komentované prohlídky kostela sv. Václava a bývalého dominikánského kláštera – lektorka Mgr. Petra Kaniová, 
zastupitelná Mgr. Hanou Miketovou 
Komentované prohlídky Obecního domu – lektorka Mgr. Simona Juchelková
Komentované prohlídky Švédské kaple – lektorka Mgr. Hana Miketová
Architektura staré Opavy a Zmizelé město/Opava – lektorka Mgr. Petra Kaniová
Komentovaná prohlídka hlavní části Městského hřbitova „Putování za osobnostmi Opavy“ – lektor Mgr. Zde-
něk Kravar, Ph.D.
Komentovaná prohlídka židovské části městského hřbitova – lektor Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (poprvé uvedena 
na podzim roku 2017)
Komentovaná prohlídka Proměny opavských promenádních parků 1800–1945 – lektorka Mgr. Petra Kaniová
Komentovaná prohlídka kostela sv. Hedviky v Opavě – lektoři Mgr. Petr Tesař a Bc. Pavel Solnický
Komentovaná prohlídka konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie – lektoři Mgr. Petr Tesař a Bc. Pavel Solnický
Komentovaná prohlídka kostela sv. Vojtěcha – lektoři Mgr. Petr Tesař a Bc. Pavel Solnický
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B 6/ Nabídka školám (muzejní animace, návštěvy ateliérů, program v ulicích města)

Edukační programy z produkce expozice Cesta města v roce 2017 navštívilo celkem 1968 osob ze 102 tříd 
(počet skupin). 
Vzdělávací programy určené školám a školkám zaujímají v doprovodné činnosti expozice významné místo a jejich 
přípravě je věnována velká pozornost. Městská expozice nabízí stálé programy (celoroční nabídka), ale rovněž pro-
gramy časově omezené (animace k aktuálně probíhajícím výstavám). Tradičně úspěšný je program z hlavní nabídky 
nazvaný Cesta dějinami města (edukační program ke stálé expozici k dějinám Opavy). Programy jsou vytvářeny pro 
všechny věkové skupiny (děti MŠ, studenty ZŠ a SŠ, družiny, zájmové kroužky). Edukace jsou doplňovány a stálá 
nabídka rozšiřována. Na základě návštěvnosti lze konstatovat, že zájem o stálou nabídku převyšuje více než dvojná-
sobně zájem o časově omezené programy (k výstavám). V minulém roce navštívilo programy ze stálé nabídky 1 493 
osob. Návštěvnost programů ke krátkodobým výstavám činila 714 osob. Programy jsou koncipovány jako zábavně-
-vzdělávací. Dle tématu a věkové skupiny, které je program určen, pak více převažuje ta, či ona složka. Při tvorbě 
programu lektorka zohledňuje potřeby tříd a škol, jejich zaměření a potřeby naplnění osnov. Programy pro školy jsou 
zásadní součástí nabídky OKO a je jim věnována značná pozornost. Vstupné na všechny programy pro školy, školky 
a družiny je stanovena jednotně na 10 Kč/osoba + pedagogický doprovod má vstup zdarma. Domníváme se, že cena 
vstupného je přátelská. Byla volena s cílem motivovat děti a studenty (potažmo jejich pedagogy a rodiče) k zájmu 
o vzdělávání v oblasti regionálních dějin a zejména pak dějin Opavy.  

Statistika návštěvnosti vzdělávacích programů expozice Cesta města za rok 2017: 

A/ stálé programy nabízené v expozici Cesta města a exteriérech města:

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

MŠ 
p. žáků/tříd 

1. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

SŠ
p. žáků/tříd

Jiné*

Rok 2017 52/3 304/15 10/1 139/7 4/1
Celkově 27 animací, 509 osob.

Požární obraz vypráví o baroku
Stály program pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi. Zaměřený na poznání uměleckého slohu baroka prostřednictvím před-
mětů v expozici (Požární obraz, sochy evangelistů) a architektonických památek ve městě. 

MŠ
p. žáků/tříd

1. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

SŠ
p. žáků/tříd

Jiné *

Rok 2017 30/2 37/3 - - 27/1
Celkově 5 animací, 67 osob.

Poznej svoje město
Stálý program nabízený za příznivého počasí v ulicích města Opavy, jeho cílem je poznání historických pamětihod-
ností města interaktivní formou přímo na místě (jedná se o dva okruhy městem). Určený zejména pro ZŠ, využívaný 
ale i SŠ a zahraničními skupinami dětí, rodiči s dětmi.

1. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

SŠ 
počet žáků/tříd

Jiné *

Rok 2017 166/8 89/4 99/5
Celkově 17 animací, 354 osob.
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Poznej opavské promenády
Stálý program nabízený za příznivého počasí. Aktivní procházka parky okolo centra města Opavy představuje his-
torickou krásu opavských promenád: sochařskou výzdobu, kavárny, původní využití tohoto prostoru k  opevnění 
města. Vhodná pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, organizované skupiny a rodiče s dětmi.

MŠ 
p. žáků/
tříd

1. ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

SŠ 
počet žáků/
tříd

Jiné*

Rok 2017 34/2 179/7 - 150/8 26/2
Celkově 19 animací, 389 osob.

Opavská NEJ
Program původně nabízený jako doprovodný k exteriérové výstavě Opavská NEJ, po ukončení výstavy je ve stálé 
nabídce programů prováděných v expozici Cesta města, vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, organizované skupiny a ro-
diče s dětmi. Návštěvníkům představuje vybraná historická prvenství z oblasti sportu, umění, literatury. V září 2017 
přibyla další verze v souvislosti s výstavou Opavská NEJ 2.

1. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ 
p. žáků/tříd

SŠ-počet 
žáků/tříd

Jiné *

Rok 2017 41/2 - 43/2 33/2
Celkově 6 animací, 117 osob.

Kaple sv. Kříže
Program přímo v prostoru kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách, tudíž jeho provádění je omezeno venkovní teplotou, 
prostor není vytápěn a není v dosahu WC (z toho důvodu se nabízí až od 3. třídy ZŠ). Představuje bohatou historii 
kaple jako objektu svým významem přesahující hranice města, zařazení stavby samotné i  její vnitřní výzdoby do 
uměleckohistorického vývoje našeho státu. 

1. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ 
p. žáků/tříd

SŠ 
počet žáků/tříd

Jiné*

Rok 2017 49/3 - - 8/1
Celkově 4 animací, 57 osob.

Život v Kutně/ Příběhy z kostela
Stálé programy probíhající v Domě umění a kostele sv. Václava (bývalý dominikánský klášter), vhodné pro MŠ, 1. a 2. 
stupeň ZŠ, SŠ, organizované skupiny a rodiče s dětmi, probíhá ve spolupráci s Mgr. Lenkou Přibylovou (viz statistika 
DU). 

B/programy ke krátkodobým výstavám v expozici Cesta města

3D Opava už před sto léty?!
Ve dnech 21. 11. 2016 – 31. 3. 2017 probíhal animační program k výstavě Třetí rozměr staré Opavy, vhodný pro MŠ, 1. 
a 2. stupeň ZŠ, SŠ, organizované skupiny a rodiče s dětmi.

MŠ 
p. žáků/tříd

1. stupeň ZŠ 
počet žáků/tříd

2. stupeň ZŠ 
počet žáků/
tříd

SŠ 
počet žáků/
tříd

Jiné*

Rok 2017 17/1 216/13 63/5 49/2 23/1
Celkově 22 animací, 368 osob.
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Tralalí-Tralalá, jak vzniká písnička/ Arnošt Rychlý – dílo a jeho inspirace
Ve dnech 10. 4. – 7. 6. 2017 probíhal animační program k výstavě Arnošt Rychlý / hudební skladatel a jeho město, 2 
varianty vhodné pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, rodiče s dětmi a ZŠ (2. stupeň), SŠ.

MŠ-p. žáků/tříd 1. stupeň ZŠ 
počet žáků/tříd

2. stupeň ZŠ 
počet žáků/
tříd

SŠ 
počet žáků/
tříd

Jiné*

Rok 2017 45/2 47/3 - 29/2 26/1
Celkově 8 animací, 147 osob.

Znáte pac-mana?
Ve dnech 4. 10. – 16. 11. 2017 probíhal animační program k výstavě Retrogaming, vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, 
organizované skupiny a rodiče s dětmi.

1. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ 
p. žáků/tříd

SŠ 
počet žáků/tříd

Jiné*

Rok 2017 85/3 34/3 - 29/2
Celkově 8 animací, 148 osob.

Krajina starých sídel… krajina kamenem stvořená
Ve dnech 27. 11. 2017 – 18. 2. 2018 probíhal animační program k výstavě Krajina starých sídel, vhodný pro MŠ, 1. a 2. 
stupeň ZŠ, SŠ, organizované skupiny a rodiče s dětmi.

1. stupeň ZŠ
p. žáků/tříd

2. stupeň ZŠ 
p. žáků/tříd

SŠ-počet žáků/
tříd

Jiné*

Rok 2017 17/1 - 7/1 -
Celkově 2 animace, 24 osob.

Ďáblova bible/ Codex gigas
Ve dnech 8. 12. 2017 – 25. 1. 2018 probíhal animační program k výstavě Ďáblova bible / Codex gigas, vhodný pro MŠ, 
1. a 2. stupeň ZŠ, organizované skupiny a rodiče s dětmi.
Celkově 1 animace, 27 osob (2. stupeň ZŠ).

*Do kolonky JINÉ zařazeny smíšené skupiny: ZUŠ, jiné příměstské tábory, rodiče s dětmi, zahraniční skupiny, dětské 
domovy, případně jiná sociální zařízení. 

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

Ověřujeme zpětnou vazbu:
Pedagogové na závěr každého edukačního programu vyplňují dotazník, ve kterém vyjadřují svůj názor na absolvo-
vanou edukaci, díky tomu máme zpětnou vazbu a můžeme zjistit, co je pro vyučující a jejich případnou další návště-
vu nejvíce žádoucí.

Seznam MŠ, ZŠ, SŠ, zájmových skupin, které programy v expozici v roce 2017 navštívily:

Opava:
MŠ Dětský svět
MŠ Eliška
MŠ Sedmikrásky (Čajkovského)
MŠ Srdíčko
ZŠ a PŠ Slezského Odboje
ZŠ B. Němcové
ZŠ E. Beneše
ZŠ Englišova
ZŠ Havlíčkova
ZŠ I. Hurníka
ZŠ Kylešovice
ZŠ Mařádkova

ZŠ Otická

ZŠ Šrámkova

ZŠ T. G. M.

ZŠ Vrchní

Ateliér volného umění

KND ZŠ Englišova

Poseidon Opava-Skauti

Církevní konzervatoř

MGO

Obchodní akademie

SOU Stavební, B. Němcové

SOU Technické, Kolofíkovo n.

SŠPU
Střední zdravotnická škola v Opavě

Mimo opavské:
MŠ Velké Hoštice
ZŠ a MŠ Hlavnice
ZŠ Malé Hoštice
ZŠ Oldřišov
ZŠ Raduň
ZŠ Služovice
Biskupské gymnázium v Ostravě
Gymnázium Bílovec
SŠ Velké Heraltice
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Činnost lektorky expozice je rozšířena také na další aktivity. Již tradičně se věnuje pořádání ilmového festivalu Jeden 
svět (spolu s programovou pracovnicí a graičkou OKO). Bližší přehled realizovaných činností níže:

Koordinace Výstavy Třetí rozměr duše 
8. 2. – 2. 4. 2017 foyer kavárny, ve spolupráci se ZUŠ Opava – výtvarný obor, pedagog vedoucí projekt Mgr. Markéta 
Janečková

Příprava festivalu Jeden svět a koordinace jeho školních projekcí 
27. – 31. 3. 2017 (1497 návštěvníků z řad škol, 245 veřejnost, podrobnosti viz závěrečná zpráva festivalu)

Den poezie 
22. 11. 2017 animační program ve spolupráci s Mgr. Marikou Zadembskou. 

Druhý nálev čajíčku v jurtě
23. – 27. 1. 2017 animační program v jurtě (postavená vedle Obecního domu), vhodný pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, ve spo-
lupráci s Mgr. Lenkou Přibylovou
Celkově 15 animace, 315 osob (MŠ 79ž/3, 1. stupeň ZŠ 236ž/13). 
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Za provoz odpovídá dramaturg a kurátor: Ing. Jan Kunze
Graik a programový pracovník: MgA. Eva Dokoupilová (leden–červen 2017), MgA. Vladana Fuchsová (srpen–pro-
sinec 2017)
Galerijní lektorka: Mgr. Lenka Přibylová
Technická podpora: Mgr. David Váhala a další externí pracovníci

V Galerii Obecního domu proběhlo v roce 2017 osm výstav, z toho pět výstav původních opavských projektů (10 let 
Perplex, Peter Hudran, Pavel Melecký, Kovárna Milostovice, Lukáš Pavliček). Projekt Slezské angažmá byl realizován 
ve spolupráci se Slezským zemským muzeem, Památníkem Petra Bezruče a městským festivalem Další břehy. V závě-
ru roku proběhla výstava mladého ostravského malíře Václava Buchtelíka. Výstavy měly několik pozitivních mediál-
ních výstupů ať už v televizi či v tisku. V tomto roce nebyl realizován ani jeden katalog k výstavě.  V Galerii Obecního 
domu v roce 2017 dostali prostor především mladší a regionální výtvarnici nebo výstavní projekty spojené s tímto 
regionem. Galerie je dlouhodobě podinancována a peníze stačí na základní provoz, tedy přivézt a odvézt výstavu. 
V této situaci si OKO nemůže dovolit platit externí kurátory a vše musí řešit její zaměstnanci. 

Výstavy:

Neposílejte nám už žádné rukopisy
14. 12. 2016 – 5. 2. 2017
- výstava zaměřená na poezii a literaturu k 10 letům opavského nakladatelství Perplex

Peter Hudran – Žít v hlavě
9. 2. – 5. 3. 2017
- výstava opavského malíře mladší generace relektující jeho život a psychické problémy

Pavel Melecký – Dotyky přírody
9. 3. – 2. 4. 2017
- výstava opavského fotografa

Vojna in the Kittchen
4.–30. 4. 2017
- výstava v rámci městského festivalu Další břehy

 Kovárna Milostovice – Tisíc dvě stě padesát stupňů Celsia
11. 5. – 18. 6. 2017
- výstava plastik ze železa milostovických kovářů; jejich první velká výstava v tomto regionu

Lukáš Pavlíček – Zero
22. 6. – 3. 9. 2017
- výstava maleb legendy opavské graiti scény Lukáše Pavlíčka

Slezské angažmá
6. 9. – 26. 11. 2017
- výstava regionálních angažovaných autorů v rámci městského festivalu Další břehy

Václav Buchtelík – Tmo ve mně pojdi
6. 12. 2017 – 28. 1. 2018
- výstava maleb mladého ostravského malíře

Galerie Obecního domu, foyer kavárny a foyer Sálu purkmistrů
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Foyer kavárny Obecního domu a foyer Sálu purkmistrů

Foyer již tradičně využíváme především k prezentaci menších lokálních, studentských a žákovských projektů. Prostor 
zde také dostávají regionální autoři, kteří „nedosáhnou“ na Galerii Obecního domu. Využití prostoru je dáno i tím, že 
nemáme možnost ho efektivně střežit. V roce 2017 bylo realizováno 8 výstavních projektů.   

leden 2017
Jiří Pasz - Haiti
- fotograická cestovatelská výstava

únor, březen 2017
Třetí rozměr duše
- výstava prací studentů základní umělecké školy (expozice Cesta města)

duben, květen 2017
Lucie Mrhálková
- výstava maleb ostravské výtvarnice

červen 2017
To je hlína
- prezentace děl, která vznikla během 5. ročníku přehlídky keramického tvoření pro teenagery s názvem „To je hlína“ 
a 3. ročníku přehlídky keramického tvoření pro rodiče s dětmi s názvem „Keradost“; společným tématem prací bylo 
„Světlo“

červenec, srpen 2017
Petr Čech - Etiopie
- fotograická cestovatelská výstava

září 2017
I takoví jsme (Slezská diakonie) 
- výstava fotograií klientů Slezské diakonie

říjen, listopad 2017
Jiří Hakauf
- výstava fotograií českých krajin

prosinec 2017
Hana Míčková
- malba, graika, ilustrace
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Za provoz zodpovídá dramaturg: Ing. Jan Kunze
Výstavář: MgA. Martin Sněhota
Animátorka: Mgr. Lenka Přibylová
Externí animátorka: Mgr. Daniela Přívětivá
Technická podpora: Martin Lazar

V prostorách Domu umění a  kostela sv. Václava bylo v roce 2017 připraveno celkem 21 výstav. Uskutečnilo se zde 
také několik koncertů, představení, komentovaných prohlídek a animačních programů. Součástí výstavního a do-
provodného programu Domu umění byly také festivaly Další břehy a Bezručova Opava. Dům umění se jako každo-
ročně zapojil do Slezské muzejní noci a připravil program u příležitosti Dne dětí.      
     

V roce 2017 jsme spolupracovali s těmito institucemi a zájmovými skupinami:
– Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
– Moravská galerie v Brně
– Památník národního písemnictví
– Galerie středočeského kraje – GASK
– Galerie Zdeněk Sklenář
– Institut tvůrčí fotograie FPF Slezské univerzity v Opavě
– Kabinet architektury, o. s.
– Slezské zemské muzeum
– Střední škola průmyslová a umělecká Opava, p. o.
– Základní umělecká škola Solná
– Knihovna Petra Bezruče
– MOVE Dance Company
– Obec Bolatice

1. blok výstav 2017
20. 1. – 26. 2. 2017 (vernisáž 19. 1. 2017)
– Armutidisovi: Střed-t zájmů
– Lucie Skřivánková: Ve stínu
– Klauzurní a diplomové práce ITF: Soukromá teritoria
– Emil Filla ze sbírek GVUO 

Charakteristika výstav:

Armutidisovi: Střed-t zájmů
Nikos Armutidis, Irena Armutidisová, Irena Armutidisová ml. 
Společná výstava rodiny Armutidisových představila jejich současnou tvorbu a aktuální výtvarné polohy. I přes roz-
dílnost přístupů lze nalézt jisté propojení – střed zájmu tří umělců. Bodem střetu jejich děl se stala příroda, kterou lze 
například vnímat v plastikách Ireny Armutidisové ml. s jasným záměrem o realistické uchopení a s jistou souvislostí 
s klasickým animálním sochařským dílem. Ve fotograických cyklech Ireny Tiché Armutidisové st. je výsledek zcela 
odlišný – téma přírody spěje až k čisté geometrické formě nebo až do polohy abstraktní kompozice. Tentýž námět se 
projevil také v abstraktních plastikách Nikose Armutidise, který se distancuje od popisné modelace, pro jeho sochař-
ská díla je však zcela příznačný rukopis a abstrahování od jasného tvaru. Příroda je však pouze jedno z mnoha témat 
či motivů, které jsou pro tyto tři umělce inspirací. Výstava byla tedy sestavena ze sochařských a fotograických děl 
umístěných v atriu a ambitu Domu umění.             

Klauzurní a diplomové práce ITF: Soukromá teritoria 
Výstava představila výběr z klauzurních, bakalářských a diplomových prací studentů Institutu tvůrčí fotograie FPF 
Slezské univerzity v Opavě zaměřený na různé formy osobních výpovědí. Široká škála témat, motivů a stylů zahrno-
vala fotograické deníky, subjektivní dokumenty, inscenované snímky, portréty, autoportréty a symbolicky pojaté 
fragmenty interiérů a krajin, v nichž se autoři snažili relektovat vnitřní i vnější svět. Kurátor: Prof. PhDr. Vladimír Birgus 

Dům umění a kostel sv. Václava
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Lucie Skřivánková: Ve stínu 
Lucie Jindrák Skřivánková je v současnosti jednou z nejvýraznějších českých malířek nejmladší generace ateliéru M. 
Rittsteina (AVU, Praha). Narodila se ve Vítkově, ale vyrostla v Opavě. V Domě umění představila průřez svou tvorbou 
z let 2011 až 2016. Její práce mapují cestu přes objevy nových inspiračních zdrojů (O. Niemeyer v Brazílii) až po ná-
vrat do Prahy, do zahrad a ateliérů obklopených přírodou. Hlavním tématem autorčiny tvorby a její výstavy je vztah 
mezi přírodou a architekturou. Výstava byla realizována v prvním patře sloupové síně. Kurátor: Mgr. Susanna Wágner 
Horvatovičová, Ph.D. Host: Soie Švejdová (*1990), absolventka UMPRUM

Emil Filla ze sbírek GVUO 
(20. 1. – 19. 3. 2017)
Galerie výtvarného umění v  Ostravě je pověstná svou unikátní sbírkou české moderny. Mezi nejvíce zastoupené 
autory v této kolekci patří právě Emil Filla. Ve sbírce je prezentován téměř dvaceti obrazy, které velmi komplexně za-
chycují celou tvorbu tohoto zásadního autora české výtvarné scény první poloviny 20. století. Filla nebyl jen pozoru-
hodným kubistou. V počátcích vytváří několik pozoruhodných prací pod vlivem expresionismu. Dále se jeho tvorba 
zaobírá především kubismem. Tvoří v tomto stylu již záhy po přelomu prvního a druhého desetiletí 20. století. Je také 
hlavním propagátorem a zastáncem kubismu na našem území a udržuje četné styky s jeho čelními představiteli v Pa-
říži. Pomáhá také zprostředkovat řadu setkání mezi malíři českými a světovými působícími právě v Paříži. Fillova tvor-
ba se postupně proměňuje. Pod vlivem politických změn v Evropě se ve druhé polovině třicátých let vážně zaobírá 
vlasteneckými tématy a především souboji o vlastní existenci. Vzrůstající hrozba války a nacismu tak vnesla do Fillova 
díla novou a nečekanou etapu. V opavském Domě umění byl tento pozoruhodný autor prezentován výběrem, který 
představil jeho dílo od počátku století do konce čtyřicátých let. Kurátor: Mgr. Jan Kudrna
 
Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 1 701 
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů)  

2. blok výstav 2017
15. 3. – 7. 5. 2017 (vernisáž 14. 3. 2017)
– Josef Lada
– Antonín Procházka ze sbírek GVUO

Charakteristika výstav:

Josef Lada
Výstavu Josef Lada pořádala Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Vysta-
vená díla zapůjčila také Galerie středočeského kraje – GASK, Moravská Galerie v Brně, Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie 
výtvarného umění v Ostravě a Knihovna Petra Bezruče v Opavě.
V letošním roce uplynulo 130 let od narození a zároveň 60 let od smrti Josefa Lady, českého malíře, ilustrátora, scéno-
grafa a spisovatele.  Dům umění si tato výročí připomněl rozsáhlou výstavou, která návštěvníkům představila průřez 
autorovou tvorbou. Svým objemem navázala na výstavy z děl Zdeňka Buriana, Andyho Warhola a Salvadora Dalího, 
které si návštěvníci mohou pamatovat z minulých let.
Výstava zájemce seznámila s vývojem autorovy tvorby. K vidění byly rané ilustrace a karikatury do časopisů a novin 
vydávaných na počátku 20. století, konkrétně ve 20. a 30. letech především v Humoristických listech. S přibývajícími 
roky Lada postupně od ilustrací do časopisů přecházel k ilustracím knih pro děti i dospělé. Sám byl také literárně čin-
ný, působil jako scénograf pro divadla v Praze a Brně. Po druhé světové válce se více zabýval volnou tvorbou. Právě 
ze 40. a 50. let pochází jeho nejznámější díla. Nejčastějšími motivy a postavami, které zobrazoval a postupně piloval, 
byl vodník, ponocný, betlém, roční období na vsi, zabijačky, hospodské pranice a tancovačky. 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
– vernisáž s bohatým občerstvením
– komentované prohlídky s bývalou vedoucí Památníku Josefa Lady v Hrusicích (Zdena Burianová) 
– animační programy
– dětský koutek
– obchůdek s upomínkovými předměty
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Antonín Procházka ze sbírek GVUO (30. 3. – 2. 7. 2017)
Po dílech Emila Filly Galerie výtvarného umění v Ostravě představila tvorbu dalšího klasika české moderny. Antonín 
Procházka studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a také na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl žákem 
profesorů V. Bukovace, H. Schwaigera a M. Švabinského. Stal se členem skupiny Osma a následně také SVU Mánes. 
V počátcích byl Procházka ovlivněn expresionismem podobně jako řada jeho kolegů, záhy se však stal čelním před-
stavitelem kubismu. V polovině let dvacátých Procházka opustil jak kubismus samotný, tak další tendence, které se 
v jeho díle objevily na začátku let dvacátých. Věnoval se především novoklasicismu a v tomto stylu tvořil prakticky až 
do své smrti. Antonín Procházka během svého života pobýval deset let v Ostravě a následně také v Brně. Jeho časné 
práce jsou dnes mimořádně ceněny jak sběrateli, tak historiky umění a jsou postupně stále častěji zařazovány také na 
tematické výstavy v zahraničí. Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje nejen početně velmi zajímavou kolekci 
prací Antonína Procházky, ze které představila výběr těch nejzásadnějších děl.

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků:  6 832
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů)  

3. blok výstav 2017
20. 5. – 2. 7. 2017 (vernisáž 19. 5. 2017) 
– Radek Andrle: Femme Fatale
– Milan Pitlach: Londýnský deník
– Maturitní práce SŠPU
+ Antonín Procházka ze sbírek GVUO

Charakteristika výstav:

Radek Andrle
Sochař Radek Andrle, asistent Olbrama Zoubka a člen volného sdružení Umělecká beseda, v Opavě představil nejen 
svá sochařská díla, ale i kolorované slepotisky. Radek Andrle je fascinován koncepcí začátku života, což je evidentní 
především v jeho dřívější tvorbě. Jeho pozdější díla jsou však inspirována krásou lidského těla, jak dokazují jeho sé-
rie Femme Fatale, připomínající svou podobou dávné Venuše. Tyto vysoké postavy oblých a elegantních tvarů jsou 
výrazným artefaktem prostoru, v němž vzpřímeně stojí. Přestože mezi materiály, které používá, patří dřevo, kámen, 
železo a beton, díla působí velice intimním a konzistentním charakterem. Svá sochařská díla umístil v prostorách 
atria a ambitu v přízemí Domu umění. 

Milan Pitlach: Londýnský deník
Výstava Milan Pitlach: Londýnský deník byla připravena ve spolupráci s Kabinetem architektury. Architekt a fotograf 
Milan Pitlach se narodil v Kroměříži v roce 1943. Po absolvování gymnázia v Opavě vystudoval fakultu architektury 
Českého Polytechnického Institutu v Praze (dnešní ČVUT). Jako absolvent této školy byl poté zaměstnán v archi-
tektonickém ateliéru Delta, odkud byl v  letech 1969–1970 přijat na stáž do Londýna, do kanceláře Yorke-Rosen-
berg-Mardall. V tomto anglickém období vytvořil Milan Pitlach fotograickou sérii s názvem „Londýnský deník,“ která 
představuje výběr z 8 tisíc negativů. Jde o záznamy vlastní existence, které byly formovány jeho věkem, zálibami, 
charakterem jeho londýnských přátel, místem, kde bydlel, a  dalším svědectvím o  povaze jeho tehdejšího vidění. 
Z  tohoto velkého počtu fotograií se však zachovalo pouze několik kontaktních otisků a  přibližně sto zvětšenin. 
Většinu tohoto obrazového materiálů totiž zabavila policie po jeho emigraci do Německa v roce 1981. Výstava byla 
realizována v prvním a druhém patře sloupové síně, kde si návštěvníci mohli prohlédnout záznam z londýnských ulic 
konce 60. let 20. století. Kurátor: Ing. arch. Tadeáš Goryczka

Maturitní práce SŠPU
V prostorách refektáře proběhla již pravidelná přehlídka maturitních prací studentů SŠPU Opava. V této kolektivní vý-
stavě byly prostřednictvím absolventů představeny jednotlivé výtvarné obory, které se na SŠPU vyučují. Návštěvníci 
tak mohli nahlédnout do současného výtvarného vývoje školy a jejích studentů. Kurátor: akad. mal. Lubomír Anlauf 
       
Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 3 484 
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů)  
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4. blok výstav 2017
14. 7. – 20. 8. 2017 (vernisáž 13. 7. 2017)
– Vladimír Houdek
– Jan Bindr
– Marcela Mrázková
– Václav Špála ze sbírek GVUO

Charakteristika výstav:

Vladimír Houdek
Vladimír Houdek se narodil v  roce 1984 v Novém Městě na Moravě, je absolventem Akademie Výtvarných Umě-
ní v Praze, kde studoval v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. V roce 2010 získal Cenu kritiky za mladou malbu 
a v roce 2012 získal jako jeden z mála malířů i cenu Jindřicha Chalupeckého. V současnosti je Vladimír Houdek jedním 
z nejúspěšnějších českých výtvarníků nastupující generace. Jeho abstraktní malba v sobě nese výrazné kontrasty 
a geometrické prvky, které svou kompozicí získávají téměř pop-artový dojem. Tvorba Vladimíra Houdka působí kon-
zistentním charakterem, obsahuje originální rukopis a jakousi nezaměnitelnou auru. Vladimír Houdek v opavském 
Domě umění představil svá nejnovější díla nejrůznějších formátů, a to od malých kolorovaných kreseb až po velko-
formátové malby na plátně.
        
Jan Bindr
Opavský architekt a výtvarník Jan Bindr je sochařem, který ve svém díle využívá kontrast materiálů. Ať už je to kom-
binace dřevo-nerez, či povrchová úprava, především tedy barevnost červená-černá, jde o propojování jasně vytyče-
ných ploch, které svým spojením vytvoří trojrozměrný objekt. V jednom případě může jít o stojící sochu s geomet-
rickými prvky a výraznou hranou, jindy zase o závěsný objekt, připomínající svou estetikou hudební nástroj či nějaké 
mechanické nářadí. Rozsáhlá výstava děl Jana Bindra byla rozprostřena v prostorách atria, ambitu a refektáře. 

Marcela Mrázková
Marcela Mrázková se narodila 8. dubna 1942 v Hranicích na Moravě, odkud se přestěhovala do Oldřišova a poté do 
Opavy. Obrovskou část svého života věnovala výuce výtvarné výchovy, a to nejen v Opavě, ale i v okolních vesnicích, 
kde k výtvarnému umění vedla několik generací svých žáků. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, malbě, graickým pracím 
(hlavně linorytu a linořezu), ale také keramice a textilu. Marcela Mrázková však v Domě umění představila především 
díla na papíře. Jde o otisky různých materiálů, jakými jsou např. linoleum, lepenka, nitě apod., které dále upravovala 
pomocí různorodých nástrojů a technik. Výstava Marcely Mrázkové byla umístěna do 2. patra sloupové síně. 

Václav Špála ze sbírek GVUO 
(14. 7. – 22. 10. 2017)
Další ze série předních českých malířů ze sbírek Galerie výtvarného umění, který se představil v opavském Domě 
umění, je Václav Špála. Špála byl společně s dalšími malíři své doby členem progresivní skupiny Osma, ale také spol-
ku Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Byl výrazně ovlivněn francouzskou scénou. Po své návštěvě Dalmácie se 
roku 1911 opakovaně vracel do Paříže a pobýval i v Italii a na Balkáně. Navzdory silnému kubistickému vlivu si Špála 
dokázal uhájit odstup od jeho analytické varianty.  Svou barevností a především sepětím s venkovem a  lidovými 
motivy vytvořil vlastní osobitý rukopis, který jej charakterizuje prakticky po celou dobu jeho aktivní tvorby. Jeho oso-
bitost a určitá míra individualismu se nepřímo váže také k jeho členství ve skupině Tvrdošíjní, kde působil společně 
s dalšími svébytnými autory české moderny, jakými byli Josef Čapek, Jan Zrzavý a také Vlastislav Hofman. V Opavě 
byl představen kurátorský výběr Mgr. Jana Kudrny, prezentující postupný vývoj Špálovy tvorby v komplexní šíři. Ku-
rátor: Mgr. Jan Kudrna   

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 782
(celková návštěvnost výstav a doprovodných programů)

5. blok výstav 2017
2. 9. – 22. 10. 2017 (vernisáž a slavnostní zahájení 1. 9. 2017)
(60. BEZRUČOVA OPAVA – SÍLA TRADICE)
– Mimoza Bocin: Ikony současnosti
– Sto let Hollaru: Současná tvorba
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– Krajka Karly Klusoňové
– Bezručova Opava na plakátech
+ Václav Špála ze sbírek GVUO

Charakteristika výstav:

Mimoza Bocin: Ikony současnosti (Součást festivalu Bezručova Opava)
Projekt bulharské autorky se zabýval tradicí pohostinnosti. V  tomto tématu pracovala Mimoza Bocin především 
s balkánskou tradicí stojící proti dnešní xenofobii, nejistotě a strachu ze všeho cizího. Téma bylo zpracováno nejen 
pomocí maleb, ale také instalace vytvořené ze židlí a igelitu. Výstava byla realizována v atriu a ambitu Domu umění 
a proběhla jako součást festivalu Bezručova Opava. 
Organizátor: Mgr. Petr Rotrekl, kurátor: Věra Klimešová

Sto let Hollaru: Současná tvorba (Součást festivalu Bezručova Opava)
Výstava byla kolektivní přehlídkou současných umělců skupiny Hollar, kteří navazují na tradici svých graických za-
kladatelů a předchůdců. Název sdružení pak přímo uctívá dílo a význam nejuznávanějšího českého barokního grai-
ka – Václava Hollara. Tato výstava návštěvníkům nabídla široké spektrum nejrůznějších graických postupů a technik. 
Velký počet uměleckých děl byl instalován v prostorách prvního a druhého patra sloupové síně. 
Organizátor: Mgr. Petr Rotrekl, kurátor: Pavel Piekar (předseda SČUG Hollar)

Krajka Karly Klusoňové (Součást festivalu Bezručova Opava)
Karla Klusoňová představila v prostorách refektáře svá díla z paličkované krajky. Autorka posouvá tuto tradiční ře-
meslnou tvorbu do prostředí výtvarné tvorby, přistupuje k ní totiž nejen dekorativním přístupem, ale dodává dílu 
umělecký charakter. Návštěvník tak v prostorách výstavy mohl vidět nejen obrazy, ale i nejrůznější objekty obsahující 
detaily ze zmíněné krajky. 
Organizátor: Mgr. Petr Rotrekl, kurátor: Dagmar Hlubučková

Bezručova Opava na plakátech (Součást festivalu Bezručova Opava)
Festival Bezručova Opava od samého počátku provází také vizuální ztvárnění, zachycení daného tématu či progra-
mové náplně formou tradičního média plakátu. Přehled vývoje této vizuální zkratky v průběhu šedesáti let existence 
festivalu měl návštěvník možnost zhlédnout v rámci výstavy v kostele sv. Václava. Tato výstava nabídla zajímavou 
konfrontaci festivalové estetiky na časové ose od roku 1958 do současnosti. Jednotlivé plakáty festivalu tak pre-
zentovaly nejen vizuální podobu a styl jednotlivých autorů, ale také například politické souvislosti daného období. 
Výstava měla silný retrospektivní charakter a svým časovým záznamem vytvářela jakousi vzpomínku na minulost. 
Organizátor: Mgr. Petr Rotrekl

Doprovodné aktivity:
Doprovodné aktivity Festivalu Bezručova Opava viz Festivaly a další kulturní akce.

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 2 369 
(celková návštěvnost výstav, animačních programů, doprovodných programů v rámci festivalu Bezručova Opava). 

6. blok výstav 2017
27. 10. 2017 - 7. 1. 2018 (vernisáž 26. 10. a 9. 11. 2017)
– Nastal čas vánoční: Výstava betlémů ze sbírek SZM
– Václav Podestát: S andělem uprostřed davu
– Diplomky a klauzury ITF
– Otakar Kubín ze sbírek GVUO

Charakteristika výstav:

Nastal čas vánoční: Výstava betlémů ze sbírek SZM
Tato vánoční výstava byla realizována ve spolupráci se Slezským zemským muzeem, odkud byly zapůjčeny veškeré 
výstavní exponáty. Slezské zemské muzeum v rámci této výstavy představilo betlémy z 19. a 20. století. Jednotlivé 
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betlémy a jejich části byly vystaveny ve vitrínách a ve volném terénu. Výstavu doplňovaly také historické vánoční 
pohlednice umístěné v rámech. Kurátor: PhDr. Miroslava Suchánková

Václav Podestát: S andělem uprostřed davu
Autorská výstava docenta Institutu tvůrčí fotograie FPF Slezské univerzity v Opavě představila výběr jeho dosavadní 
tvorby v oblasti subjektivního dokumentu. Podestátovy černobílé a v poslední době stále častěji i barevné fotograie 
proto spíše podněcují fantazii nebo kladou rozličné otázky, než by poskytovaly jednoznačná tvrzení a jasné odpo-
vědi. Téměř vždy z nich vyzařuje nostalgie a jemný smutek, téměř vždy v nich hlavní roli má člověk, i když mnohé 
snímky nezachycují jeho přímou přítomnost, často ukazují jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a pono-
řujícího se do svého nitra. Výstava byla instalována v prvním patře sloupové síně. Kurátor: Prof. PhDr. Vladimír Birgus

Diplomky a klauzury ITF
Institut tvůrčí fotograie FPF Slezské univerzity v Opavě, druhý nejstarší a počtem studentů největší vysokoškolský 
ústav se samostatným oborem fotograie v České republice, již tradičně představil v Domě umění v Opavě nejno-
vější diplomové a klauzurní práce svých studentů. Výběr toho nejlepšího, co bylo během loňského a letošního roku 
studenty vytvořeno, bylo prezentováno jak prostřednictvím fotograií, tak i ve formě expozice autorských publikací 
a bakalářských a diplomových teoretických prací. Vybraná díla, z nichž mnohá mají výstavní premiéru, představují 
širokou škálu stylových a tematických proudů od subjektivních dokumentů přes inscenované výjevy až po práce, 
v nichž se samotné fotograie prolínají s dalšími médii. Výstava proběhla v  tradičních prostorách, tedy v druhém 
patře sloupové síně.

Otakar Kubín ze sbírek GVUO
Posledním z autorů, který se v roce 2017 představil v prostorách opavského Domu umění, byl Otakar Kubín. Další 
z čelních představitelů České moderny a jedna z osobností progresivní výtvarné skupiny Osma. Kubín vystudoval na 
Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů V. Hynaise, H. Schwaigera, V. Brožíka a F. Thieleho. Po několika letech 
se stal asistentem kreslení na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Již v roce 1912 však Československo opustil a usa-
dil se ve Francii, kde se rychle etabloval. Pobýval v Provance a v roce 1925 přijal francouzské státní občanství. Navzdo-
ry členství v Osmě byl kubismem ovlivněn jen ve svých počátcích. Následně tvořil pod silným vlivem neoklasicismu. 
Ve Francii se dokázal prosadit natolik, že se stal členem „Pařížské školy“ (L´École de Paris), opakovaně vystavoval také 
na Salónu nezávislých a později také na salonu v Tuileriích.  Od poloviny 20. let se Kubín začal silně koncentrovat na 
své typické práce vznikající v plenéru.  Byl velmi osobitý v používání barev, tak jedinečných pro krajinu, ve které žil. 
Vynikala tak jeho velmi jemná a procítěná malba. Na počátku 50. let se vrací zpět do Československa, kde však kromě 
místních motivů stále maloval výjevy z Francie. Na sklonku života se z rodných Boskovic vrátil zpět do Francie, kde 
také roku 1969 zemřel. Kurátor: Mgr. Jan Kudrna

Statistické údaje:
Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 7 233
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů)  

Propagace, mediální ohlas:
Kompletní program Domu umění a kostela sv. Václava je stabilně uváděn v tištěném programu a na internetových 
stánkách Opavské kulturní organizace. 
K  výstavám byly v  roce 2017 pravidelně tištěné plakáty. O  výstavách a  dalších akcích referovaly regionální novi-
ny a regionální mutace celostátních novin. Na výstavy také upozorňovala svými příspěvky regionální televize Polar 
a v několika případech také Česká televize v regionálním vysílání nebo na kanálu ČT Art. Na větší projekty, jakým byla 
například výstava Josef Lada, upozorňovaly billboardy v Opavě a okolí, vzniklo také video zaznamenávající vernisáž 
výstavy. 

Festivaly a další kulturní akce:

Festival Další břehy, „Budoucnost mládí, minulost stáří a opravdovost přítomnosti“.
Zaměřením je festival směřován zvláště na studenty středních a vysokých škol stejně jako na vyznavače uměleckých 
aktivit bez předsudků a zbytečné konformity. Během několika týdnů se v ulicích Opavy i jejích kulturních centrech 
představili divákům a obyvatelům města umělci a tvůrci se svými originálními výtvory či uměleckými pořady. Festi-
val obsahoval divadelní představení, ilmové snímky, odborné přednášky, diskusní fóra, hudební vystoupení, recesi 
a satiru v mnoha podobách, výtvarné výstavky a mnoho dalších zajímavostí. Dramaturg festivalu: Mgr. Petr Rotrekl
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Slezská muzejní noc 2017
V pátek 9. června 2017 se Dům umění a kostel sv. Václava zapojil do již tradiční akce Slezská muzejní noc. V Domě 
umění mohla veřejnost navštívit probíhající výstavy (Radek Andrle, Milan Pitlach, Antonín Procházka), zatímco v kos-
tele sv. Václava probíhala audiovizuální taneční show v podání MOVE Dance Company. Toto představení spojovalo 
výrazový tanec, světelné instalace, projekce a silný zvukový podkres.  

Festival Bezručova Opava 2017
Program 60. ročníku multižánrového festivalu Bezručova Opava nesl téma „SÍLA TRADICE.“ V pátek 1. září se v kostele 
sv. Václava uskutečnilo slavnostní zahájení jubilejního ročníku festivalu, kdy byly v Domě umění otevřeny výstavy 
Mimoza Bocin: Ikony současnosti, Sto let Hollaru: Současná tvorba, Krajka Karly Klusoňové a Bezručova Opava na 
plakátech, která byla instalována v prostorách kostela sv. Václava. V kostele sv. Václava proběhla také bohatá série 
koncertů a představení. Dramaturg festivalu: Mgr. Petr Rotrekl
  
ART JAM Bolatice, hudebně-výtvarný festival Hlučínska
V roce 2017 Opavská kulturní organizace podpořila také zajímavou akci ART JAM, která proběhla již pátým rokem 
v Bolaticích na Opavsku. Jde o multižánrový festival spojující především hudební a výtvarné umění (koncerty, výsta-
vy, graiti jam, akrobatická vystoupení, cestovatelské přednášky, performance a další). Opavská kulturní organizace 
podpořila tuto akci zapůjčením hliníkového pódia a výstavních soklů.
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Galerijní animace v Domě umění v roce 2017

V roce 2017 bylo v Domě umění připraveno k pěti blokům výstav původně sedm animačních programů v různých 
variantách dle věku návštěvníků, z nichž ale z organizačních a personálních důvodů bylo zrealizováno šest. Dále byly 
nabízeny dva stálé programy, jeden celoročně, druhý sezónně od dubna do října a jeden speciální program probíha-
jící pouze týden v pravé mongolské jurtě postavené vedle Obecního domu.
Programy byly navštěvovány zejména školními skupinami, zájmovými kroužky a pravidelně také rodiči s dětmi. 
K výstavě Josefa Lady bylo zapotřebí k realizaci animačních programů přijmout externí lektorku, přesto nebylo mož-
né poptávku ze strany škol zcela uspokojit.

Časově omezené programy k aktuálním výstavám:

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 20. 1. do 19. 3. 2017

Kde číhají vlci s hlavolamem
Galerijní animace k výstavě Střed-t zájmů/ výstava fotograií a plastik manželů a dcery Armutidisových pro mateřské, 
základní a střední školy a pro rodiče s dětmi.
Cílem programu pro menší děti bylo rozpoznat, najít a pochopit rozdíly mezi plošným a trojrozměrným uměním, 
mezi fotograií a malbou a mezi konkrétním a abstraktním dílem. Dále pak zhmotnění vlastní představy a volba kon-
krétního či abstraktního přístupu. Také starší návštěvníci se seznamovali s rozdílnými přístupy v umění, s informace-
mi o jednotlivých umělcích, s jejich inspiračními zdroji. Své vlastní asociace a interpretace poté vyjadřovali tvůrčím 
způsobem.
K programu byly vytvořeny pracovní listy upravené pro potřeby různých věkových kategorií.
Počet realizovaných programů od 20. 1. do 26. 2. 2017: 18+1

6:1 pro Fillu
Galerijní animace k výstavě Emil Filla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě pro 1. i 2. stupeň základních škol, 
pro střední školy a pro rodiče s dětmi.
Animace měla návštěvníky seznámit přijatelnou formou s osobností Emila Filly, s vybranými díly, s pojmem kubismus 
a umožnit vyzkoušení si kubistické malby. Pro děti byly vytvořeny kartičky k dopisování informací a k domalovávání 
Fillova obrazu. Starší návštěvníci absolvovali animaci bez pracovních listů.
Počet realizovaných programů od 20. 1. do 19. 3. 2017: 20+1

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 15. 3. do 7. 5. 2017  

Na Ladu máš náladu
Galerijní animace k výstavě Josef Lada pro mateřské, základní a střední školy a pro rodiče s dětmi.
Animace seznamovala návštěvníky se základními údaji ze života Josefa Lady, s principy jeho tvorby, s jeho technikou, 
ale také s méně známými oblastmi jeho díla a podněcovala k vlastnímu výtvarnému projevu.
Pro tuto animaci byl dětský koutek proměněn v duchu Ladova výtvarného rukopisu ve vesnici Hrusice, pro děti byly 
připraveny interaktivní informační karty v podobě obrázku Josefa Lady s kaňkami a nálepkami, které tyto kaňky 
retušovaly, a v refektáři byly promítány vybrané zvětšené Ladovy obrazy, do nichž pak starší návštěvníci během 
programu vstupovali.
Počet realizovaných programů od 15. 3. do 7. 5. 2017:  113+5

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 19. 5. do 23. 6. 2017  

Mezi velkýma holkama
Galerijní animace k výstavě Radek Andrle/ Femme fatale pro mateřské, základní a střední školy a pro rodiče s dětmi.
Program seznamoval malé i velké návštěvníky s osobností sochaře Radka Andrleho, představoval široký záběr jeho 
tvorby a vytvářel prostor také k tvorbě vlastní. 
Pro snadnější orientaci na výstavě, k snadnějšímu zapamatování informací získaných během programu i ke zpětné 
vazbě sloužily návštěvníkům od druhé třídy pracovní listy. V různých verzích a obměnách byly připraveny také pro 2. 
stupeň základních škol a pro školy střední.
Počet realizovaných programů od 19. 5. do 23. 6. 2017: 19
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Letní galerijní animace
Ve čtvrtém bloku výstav, tedy přes letní prázdniny, byly připraveny letní galerijní animace pro veřejnost. Jednalo se 
o stálé animační programy Život v kutně a Příběhy (z) kostela. Všechny byly naplánovány na měsíc srpen, z důvodu 
nízkého zájmu ze strany veřejnosti byla realizována jedna. Zároveň však animace uvítali organizátoři příměstských 
táborů, kteří je začlenili do svých programů a domluvili si individuální termíny.

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 7. 9. – 22. 10. 2017 

Odkaz nezmlsané kočky
Galerijní animace k výstavě Sto let Hollaru: Současná tvorba pro 1. i 2. stupeň základních škol, pro střední školy a pro 
rodiče s dětmi.
Program seznamoval návštěvníky s SČUG Hollar, s pojmem graika i s osobností Václava Hollara, podle něhož má 
spolek své jméno.
V první fázi se návštěvníci seznamovali s pestrostí tvorby jednotlivých členů Hollaru, následně získávali informace 
nejen o spolku samotném, ale i o samotném Václavu Hollarovi, jeho díle a o vzájemné propojenosti. Objem informací 
i způsob podání byl přizpůsoben dané věkové kategorii. 
Závěrem celé animace byla osobní zkušenost s jednoduchou graickou technikou tisku z výšky. Pro děti od 3. třídy 
ZŠ, pro žáky 2. stupně ZŠ a pro SŠ byly připraveny také pracovní listy.
Počet realizovaných programů od 7. 9. do 22. 10. 2017: 21+1

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 14. 11. 2017 – 7. 1. 2018 

V posledním bloku výstav měly být nabízeny kromě stálého výtvarně-historického programu Život v kutně také dva 
nové programy Cestou do Betléma k výstavě A nastal čas vánoční…, původně zamýšlen spíše pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, 
a program Pařížan z Boskovic k výstavě Otakara Kubína určený pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Po podnětech ze strany škol byl 
program Cestou do betléma upraven také pro žáky 2. stupně a studenty středních škol. Z organizačních a personál-
ních důvodů pak animace Pařížan z Boskovic nemohla být realizována.
Zmiňovaný program Cestou do Betléma byl využíván také skupinkami rodičů s dětmi, a to nejen ve vypsaných ter-
mínech pro veřejnost.

Cestou do Betléma
Galerijní animace k výstavě A nastal čas vánoční… pro mateřské, základní a střední školy a pro rodiče s dětmi.
Program provedl návštěvníky obdobím těsně před adventem, adventem prostřednictvím svátků vybraných svatých 
a zvyků s nimi spojených, dále seznamoval s některými postavami betlémů, s příběhem narození Ježíše, porovnával 
různorodé přístupy při výrobě betlémů, materiály a v závěru umožňoval vlastní tvůrčí vyjádření k dané tematice. 
V prostoru refektáře byl pro potřeby animace nainstalován trojrozměrný papírový betlém využívaný v závěru anima-
cí k vlastní tvorbě návštěvníků.
Původní plánovaný počet animací pro veřejnost se pro velký počet zájemců zdvojnásobil. Počet realizovaných pro-
gramů od 14. 11. 2017 do 7. 1. 2018: 80+6

Stálé animační programy

Život v kutně
Stálý výtvarně-historický program je zaměřen na historii dominikánského kláštera, na život mnichů v něm. Je nabí-
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zen mateřským, základním i středním školám. Pro všechny návštěvníky je připraven pracovní list uzpůsobený jejich 
věku a nárokům.
Počet realizovaných programů od 19. 5. do 23. 6. 2017: 13

Příběhy (z) kostela
Stálý výtvarně-historický program představuje umělecké slohy, které souvisí se stavbou kostela sv. Václava, vysvětlu-
je původ názvů těchto slohů i jejich charakteristické znaky. Návštěvníci poznávají jednotlivé části kostela a prochází 
jimi, připomínají si legendu sv. Václava a poznávají oltářní obraz Antona Petera.
Počet realizovaných programů od 19. 5. do 23. 6. 2017: 9

Další akce v roce 2017, na nichž se Dům umění podílel

Druhý nálev čajíčku v jurtě 23. 1. – 27. 1. 2017
Během prvního bloku výstav probíhala akce Barevná jurta, k níž byl v týdnu od 23. 1. do 27. 1 patnáctkrát realizován 
animační program Druhý nálev čajíčku v jurtě probíhající v jurtě postavené vedle Obecního domu. V rámci tohoto 
programu se děti z mateřských škol a z 1. stupně základních škol seznamovaly s tímto tradičním obydlím kočovných 
kmenů, jeho obyvateli i jejich tradicemi. 
O program byl velký zájem, veškeré nabízené termíny byly obsazeny. Zároveň se akce setkala s velmi kladnými 
ohlasy.

Den dětí v Domě umění 4. 6. 2017
V rámci Opavského dne dětí byl připraven zábavný a současně vzdělávací program také v Domě umění a v Obecním 
domě. V obou prostorách na děti čekala stanoviště s tematicky zaměřenými úkoly. V tomto roce se v Domě umění 
jednalo o úkoly inspirované legendami svatých, které souvisí s kostelem svatého Václava a jeho freskami.
 S realizací Dne dětí pomáhali studenti Slezského gymnázia, takže nebylo zapotřebí navyšovat běžný počet zaměst-
nanců DU. 
Vstup byl pro rodiče i děti do obou budov zdarma. Dům umění navštívilo přibližně 50 dětí a 35 rodičů. 

Muzejní noc 9. 6. 2017
V rámci Muzejní noci byl pro návštěvníky mimo hlavní program připraven také dětský koutek s interaktivní tabulí, 
jež seznamovala s aktuální výstavou sochaře Radka Andrleho a dále s aktivitami zaměřenými na již proběhlé výsta-
vy. Zároveň bylo možné navštívit foto koutek na terase Domu umění a proměnit se v některého ze svatých z fresek 
kostela sv. Václava.

Příměstský tábor 2017 
Již tradiční letní příměstský tábor se letos zaměřil na legendy svatých.
1. turnus 10. – 14. 7. 2017 (16 účastníků), 2. turnus 17. – 21. 7. 2017 (16 účastníků) 

Zažít Opavu jinak 16. 9. 2017
Opavská kulturní organizace se zapojila do akce Zažít Opavu jinak mimo jiné také aktivitami pro děti. Z důvodu ne-
příznivého počasí se však stanoviště musela přesunout z Beethovenovy ulice do prostor Obecního domu. 
Děti se prostřednictvím dílčích úkolů, za něž získávaly drobné odměny v podobě propagačních materiálů, seznamo-
valy s činností Opavské kulturní organizace. Personálně akci kromě stálých zaměstnanců zajišťoval také navýšený 
počet kustodů.
Expozici Cesta města navštívilo během této akce přibližně 30 dětí.
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Školy, které v roce 2017 navštívily galerijní animace v Domě umění:

MŠ
MŠ 17. listopadu, Opava
MŠ Dětský svět, Šrámkova, Opava
MŠ E. Beneše, Opava
MŠ Hejdukova, Opava
MŠ Jateční, Opava
MŠ Mnišská, Opava
MŠ Nové Sedlice
MŠ Pekařská, Opava
MŠ Podvihov
MŠ Sádek
MŠ Srdíčko, Opava
MŠ Šrámkova, Opava
MŠ Vaníčkova, Opava
MŠ Velké Heraltice

1. stupeň ZŠ:
ZŠ a PŠ Slezského odboje
ZŠ Boženy Němcové, Opava
ZŠ Brumovice
ZŠ Edvarda Beneše
ZŠ Havlíčkova, Opava
ZŠ Hradec nad Moravicí
ZŠ Chlebičov
ZŠ Ilji Hurníka, Opava
ZŠ Labyrint, Háje ve Slezsku
ZŠ Malé Hoštice
ZŠ Mařádkova, Opava
ZŠ Mařádkova, pracoviště Krnovská
ZŠ Mladecko
ZŠ Mokré Lazce
ZŠ Opava-Komárov
ZŠ Opava-Kylešovice
ZŠ Opava-Malé Hoštice
ZŠ Otická, Opava
ZŠ Pianeta – pobočka Lhota
ZŠ Pustá Polom
ZŠ Raduň
ZŠ Slavkov
ZŠ Služovice
ZŠ Smetanův okruh, Krnov
ZŠ Stěbořice
ZŠ Šrámkova, Opava
ZŠ TGM, Opava
ZŠ Velké Hoštice
ZŠ Vrchní, Opava

2. stupeň ZŠ:
MŠ, ZŠ SŠ Slezské diakonie Krnov
ZŠ a PŠ Slezský odboj, Opava
ZŠ Boženy Němcové, Opava
ZŠ Bruntál, Okružní
ZŠ E. Beneše, Opava
ZŠ Englišova, Opava
ZŠ Jana Šoupala, Ostrava
ZŠ Kravaře, Opava
ZŠ Mařádkova, Opava
ZŠ Mařádkova, pracoviště Krnovská
ZŠ Neplachovice
ZŠ Oldřišov
ZŠ Skřipov
ZŠ Stěbořice
ZŠ Šrámkova, Opava
ZŠ TGM, Opava
ZŠ Velké Hoštice
ZŠ Vrchní
ZŠ Žižkova, Krnov

SŠ
Mendelovo gymnázium, Opava
OA a SOŠL Opava
SOU stavební, Opava
Sportovní gymnázium H. a E. Zátopkových, Ostrava
SŠ Velké Heraltice 
SŠHS a VOŠ, Opava

Další
Dílna Radost, Charita Opava
Družina ZŠ E. Beneše, Opava
Družina ZŠ Havlíčkova, Opava 
Družina ZŠ Šrámkova, Opava
Klub nadaných dětí při ZŠ Englišova, Opava
Kroužek orientačního běhu
Prapos z. s. Ostrava
Přípravná třída ZŠ Šrámkova, Opava
Rodiče s dětmi
ZUŠ D. Lidmily Ostrava-Svinov
ZUŠ Hradec nad Moravicí
ZUŠ Vladislava Vančury - Háj ve Slezsku
ZUŠ Vladislava Vančury – Pustá Polom

"

"

"

"
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Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj dík Radě Statutárního města Opavy a ostatním představitelům města za 
inanční i jinou podporu, bez které by činnost Opavské kulturní organizace nebyla možná. Všem návštěvní-
kům děkujeme za přízeň a účast na jednotlivých akcích, která je dokladem jejich úspěšnosti i motivací k naší 
další činnosti.

Dále bych chtěla poděkovat všem našim partnerům za spolupráci při realizaci výstav, jednotlivých akcí i rozšiřování a do-

plňování expozice, především:

Slezskému zemskému muzeu, Slezské univerzitě v Opavě, Institutu tvůrčí fotograie FPF, Galerii výtvarného umění 
v Ostravě, Národnímu památkovému ústavu v Ostravě – detašovanému pracovišti v Opavě, Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR, v. v. i., Zemskému archivu v Opavě, Římskokatolické farnosti sv. Ducha v Opavě, Římskokatolické 
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, Kabinetu architektury, 
Památníku národního písemnictví a dalším, kteří spolupracovali s  Opavskou kulturní organizací v roce 2017.

Mé velké díky patří v neposlední řadě také všem zaměstnancům Opavské kulturní organizace za jejich úspěšnou práci, 

kterou odváděli po celý rok 2017.

Výroční zprávu předložila v Opavě dne 4. 4. 2018

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




