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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 2018 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 2018 byl pro naši organizaci opět velmi úspěšný. Celkově se programů nabízených organizací zúčastnilo více 
než 50 tisíc návštěvníků. Veřejnosti jsme přinesli řadu velmi zajímavých akcí v podobě koncertů, divadel, výstav, 
přednášek, doprovodných programů k výstavám a spoustu dalších.

V roce 2018 se mimo jiné podařilo dosáhnout:

Opavská kulturní organizace si je dobře vědoma svého hlavního úkolu, připravovat kulturní, vzdělávací a popu-
larizační pořady a společenské akce pro všechny generace opavských občanů a snažit se připravit náplň, která 
může zaujmout návštěvníky rozdílného vkusu. 

Rok 2018 byl ve znamení osmiček, tedy výročí, která pro Českou republiku mnoho znamenají. Mimo jiné také pa-
desát let od roku 1968. Na to samozřejmě reagovala OKO svou výstavou výtvarníků sdružených pod letopočtem 
1968 v Galerii Obecního domu, ale také mnohými dalšími akcemi. 

V mnoha ohledech byl rok 2018 pro Opavskou kulturní organizaci plný změn, především personálních. Mnoho 
kolegů, kteří rok zahajovali, v čele s paní ředitelkou Janou Hynarovou, našlo svou seberealizaci a pracovní směr 
jinde, mnoho jich naopak v OKO našlo své nové uplatnění. Nicméně práce se nezastavila, naopak. Jak expozice 
Cesta města, tak Klub Art, Galerie Obecního domu či Dům umění nalákaly na své výstavy, pořady, workshopy, 
koncerty a festivaly přes 50 tisíc diváků a návštěvníků. 
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OKO byla organizátorem nebo spolutvůrcem tradičních akcí Slezská muzejní noc, Den dětí, Dny evropského dě-
dictví, Bezručova Opava, Další břehy, Den pro včelu, Festival deskových her, Léto s městskou expozicí a mnohých 
dalších. 

Klub Art patřil již tradičně milovníkům nejrůznějších hudebních žánrů, ale také studentům středních škol a Slez-
ské univerzity, kteří zde našli příjemné místo pro své studentské aktivity a pořady pro vrstevníky. 

V Domě umění se střídaly výstavy děl umělců neregionálního, ba světového významu (Milan Knížák, Kája Saudek, 
…) nově se Dům umění zapojil také do Noci divadel inscenací středověkého příběhu nešťastné lásky, situova-
ného přímo do prostor kostela a kláštera. Tradičně také dáváme prostor i regionálním tvůrcům (hudebníkům, 
básníků, výtvarníkům atd.) jak v Klubu Art, Galerii Obecního domu a Domu umění.

OKO spolupracovala s mnohými organizátory charitativních akcí, kteří se snaží veřejnost upozornit na palčivé 
problémy dnešní doby, za všechny jmenujme NOC VENKU.

Kromě kulturních aktivit se také zabýváme nutnou opravou kostela svatého Václava a  děláme důležité kroky 
k tomu, abychom tuto skvostnou památku předali dalším generacím ve stavu, který si tato monumentální stavba 
zaslouží.
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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 
     Datum vzniku: 18. 10. 2007 
     IČ: 75117398 
     Ředitelka organizace: Mgr. Marcela Heříková Mrózková 
     Jmenování do funkce dne 3. 9. 2018 na základě rozhodnutí Rady města Opava    
     Kontaktní údaje: marcela.herikova@oko-opava.cz, tel.: 777 868 278 
     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 
     Odvětvový odbor: kancelář primátora 
     Další údaje: www.opava-city.cz    
 
3. Předmět hlavní činnosti:  

Organizace je kulturním, společenským a osvětovým zařízením, jehož účelem je zabezpečování činností a služeb 
sloužících k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje města Opavy dle zřizovací listiny ze dne 
18. 10. 2007: 

1. Systematický a průběžný rozvoj a provoz stálé expozice o historii statutárního města Opavy 
dokumentující vývoj společnosti a její hmotné a duchovní kultury na jeho území 

2.  Realizace dočasných tematických výstav z oblasti historie a současnosti statutárního města Opavy a 
z oblasti výtvarného umění 

3. Organizace veřejných sbírek historických předmětů (včetně dokladů městského spolkového a veřejného 
života a dokladů městských řemesel a živností) 

4. Průvodcovská činnost v rámci stálé expozice a dočasných výstav v objektech spravovaných organizací a na 
území statutárního města Opavy v rámci kulturních a osvětových programů 

5. Vzdělávací a osvětová činnost se zaměřením na historii a současnost města a umění (výtvarné, literární, 
hudební) pro předškolní a školní mládež, odbornou a laickou veřejnost všech věkových kategorií. 

6. Organizace vzdělávacích, osvětových a informačních akcí (konference, kongresy, porady, sympozia, 
semináře, kurzy, školení, veřejná projednávání a prezentace, autorská čtení, besedy, veřejné audiovizuální 
projekce apod.) 

7. Publikační činnost, tj. vydávání neperiodických publikací a činnosti spojené s jejich vydáváním veřejným 
šířením (prospekty, průvodce po stálé expozici, informační brožury, katalogy výstav, audiovizuální 
publikace, vzdělávací materiál, www stránky, databáze digitálních kopií vystavovaných a dalších exponátů) 

8. Organizace společenských akcí (plesy, společenská setkání, večírky)  
9. Organizace hudebních kulturních akcí (koncerty, hudební performance) 
10. Propagace činnosti související s plněním předmětu činnosti organizace 
11. Zajišťování dalších aktivit vedoucích k celkovému kulturnímu rozvoji statutárního města Opavy 

 
4. Předmět doplňkové činnosti:  
    Organizace je oprávněná vykonávat následující doplňkovou činnost dle preambule zřizovací listiny ze dne 
18. 10. 2007: 

1. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových prostor bez poskytování jiných než základních 
služeb 

    Organizace je oprávněná vykonávat následující doplňkovou činnost dle dodatku zřizovací listiny ze dne 
03. 05. 2010: 

2. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka movitých věcí bez poskytování jiných než základních 
služeb 

3. Prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů a zařízení jejich prodeje za úplatu 
4. Zprostředkování prodeje uměleckých děl 

Činnost organizace je vymezena hlavní účelem a doplňkovou činností v: 
• Zřizovací listině ze dne 18. 10. 2007  
• Dodatku č. 1 ze dne 25. 06. 2008 – vymezení movitého a nemovitého majetku, kterým organizace 

disponuje 
• Dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2009 – změna názvu organizace 
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• Dodatku č. 3 ze dne 22. 01. 2010 -  
• Dodatku č. 4 ze dne 03. 05. 2010 – Preambule Zřizovací listiny organizace 
• Dodatku č. 6 ze dne 01. 03. 2012 -  zvýšení pořizovací ceny Dominikánského kláštera a kostela sv.Václava 

po technickém zhodnocení a zároveň vymezuje majetek, jímž organizace disponuje  
• Dodatku č. 7 ze dne 04. 07. 2013 – zvýšení účetní hodnoty Dominikánského kláštera- archeol.výzkum 
• Dodatku č. 8 ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 – od svěření části movitého majetku- tj. prostor 

Restaurace u Přemka a Moravské kaple v budově Dominikánského kláštera a kostela sv.Václava 
 

II. Zpráva o činnosti organizace 

o Hlavní činnost – počet akcí (výstav, přednášek, animací, komentovaných prohlídek) a návštěvnost – 
byla sledována v těchto prostorách: 
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 různorodostí akcí umísťovány právě do těchto prostor:  

1. Klub ART a akce pořádané v Kulturním domě Rybníček 
2. Expozice Cesta města  
3. Galerie Obecního domu 
4. Foyer Obecního domu 
5. Sál purkmistrů a Schösslerův salónek 

2. Dům umění (Pekařská 12) a kostel sv. Václava (Pekařská 12): Byly zde realizovány doprovodné akce 
k festivalu Bezručova Opava, koncerty a krátkodobé výstavy, krátkodobé pronájmy pak především ve formě 
konání svatebních obřadů, ale i pořádání koncertů. 
3. Exteriérové objekty se sledovanou návštěvností – komentované prohlídky expozice Cesta města: 

1. Švédská kaple 
2. Kostel sv. Hedviky  
3. Městský hřbitov Opava 
4. Pěchotní srub OP-S 25  Milostovice 
5. Venkovní prostory města Opavy  
6. Kostel sv. Hedviky 
       
 
 

 Počet akcí / výstav Počet návštěvníků 

Klub ART 98 6363 
Galerie OD 7 7083 
Animace Galerie  0 0 
Foyer Kavárny OD 5 3600 
Expozice 7 6096 
Animace expozice 90 1788 
Dům umění + kostel 12 12946 
Animace Dům umění 176 3000 
Akce mimo objekty 2 2000 
Akce ve spolupráci 8 7544 
Celkem 405 50420 

 
 

• Návštěvnost expozice Cesta města 
 
 

• Návštěvnost Galerie Obecního domu a foyeru Kavárny Obecního domu 
 

VÝSTAVY V OBECNÍM DOMĚ -  ROK 2018  
  

  

 

leden/únor únor-duben květen - červen červen - září září - 
říjen říjen - prosinec prosinec - 

únor 
 

Galerie OD 

Václav 
Buchtelík - 

Tmo ve mně 
pojdi 

7.12.2017                      
-                               

28.1. 2018 

Big-beatová 
šedesátá                      
8.2. - 29.4. 

2018 

The Burning man 
collection by 
Marek Musil                 

-                           
3.5. - 24.6. 2018 

Zuzana 
Samara                                         

-                               
Žena a strom 

28.6. - 2.9. 
2018 

X 
inspirací                           

-                                           
4.9. - 
21.10. 
2018                              

Factory tour                           
-                               

výstava k 
90.narozeninám 

Andyho 
Warhola 25.10. 

- 9.12. 2018 

Andrzej 
Cieślar                            

-                                      
Mezi pro 

story 
12.12. - 

31.12.2018 Celkem: 

počet 1 1 1 1 1 1 1 7 

návštěvnost 398 1 858 1616 1 125 1097 726 263 7083 

 

VÝSTAVY V  FOYER KAVÁRNY -  ROK 2018  

 

 
leden únor březen - duben květen - červen červenec/srpen září - řijen listopad - prosinec 

 

Foyer              
Kavárny OD NIC NIC 

HANA 
HOLAŇOVA-

LEKSOVÁ                     
-                                                                           

AŤ SE SEJDEM 
V NEBI                                 

1.3. - 2.4. 2018 

EVA 
KLUSOŃOVÁ                                    

-                                                                 
HEZKY 

"ZABITÝ" ČAS                                 
1.5. - 30.6. 2018 

MŠ 
HEYDUKOVA                                    

-                                                              
PO STOPÁCH 

BAROKA                        
1.7. - 31.8.2018 

JAN ČECH - 
NAMIBIE, 

ZEMĚ 
PÍSEČNÝCH 

DUN 1.9. - 
31.10. 2019 

VÁCLAV FILANDR 
- Třináct z Ostravy                            

JAROSLAV 
SEDLECKÝ - 

Architektura jen 
tak                              

1.11. - 31.12. 2019 
 

počet 0 0 1 1 1 1 1 5 

návštěvnost**  0 0 800 800 800 400 800 3600 

** návštěvnost Foyer je určena odhadem 

            
     

 
 
 
 
 
 

VÝSTAVY  V EXPOZICI 2018 
  

VÝSTAVA V EXTERIÉRU    

sledovaná období   

1. 1. - 
18. 2. 
2018 

(Codex 
do 28. 

1.) 

23. 2. - 25. 3. 2018 5. 4. - 3. 6. 2018 21. 6. - 4. 11. 2018 28. 11. - 31. 12. 2018 Výstavy celkem 

  
6. 9. 2018-31. 10.2018     

  

Krajina 
starých 
sídel a 
Codex 
Gigas 

Zizelé Sudety 

Na útěku - po 
stopách slávy a 
zmaru rodiny 

Davida 
Weinsteina 

Svět opavských 
kaváren 

700 let opavského 
knížectví a 70. výročí 

numismatické 
společnosti v Opavě 

Návštěvnost 
celkem     

Opava v 
éře 1. 
republiky 

    

počet výstav  2 1 1 1 2 7 
  

počet výstav 1 

návštěvnost 769 596 1 527 2 797 407 6 096 
  

        

návštěvnost s animacemi 

821 (4 
animace 
- 52 lidí) 596 

1 734 (10 
animací - 207 

lidí) 
2 951 (10 animací 

- 154 lidí) 454 (2 animace - 47 lidí) 

6 556 

  
návštěvnost 1500 
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• Návštěvnost Klubu ART 
KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM 

DOMĚ (VSTUPNÉ)- KLUB ART  - 
ROK 2018 

    KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM 
DOMĚ - klub ART-      (BEZ 
VSTUPNÉHO) - ROK 2018 

    KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM 
DOMĚ - mimo objekty       (BEZ 

VSTUPNÉHO) - ROK 2018      
 AKCE 2018    AKCE 2018    AKCE 2018 

 
leden počet akcí 3   leden počet akcí 2   leden počet akcí   

 
  návštěvnost 215     návštěvnost 99     návštěvnost   

 
únor počet akcí 11   únor počet akcí 3   únor počet akcí   

 
  návštěvnost 708     návštěvnost 73     návštěvnost   

 
březen počet akcí 24 FJS březen počet akcí 2   březen počet akcí   

 
  návštěvnost 2 312     návštěvnost 100     návštěvnost     

duben počet akcí 5   duben počet akcí 4   duben počet akcí     

  návštěvnost 244     návštěvnost 124     návštěvnost     

květen počet akcí 2   květen počet akcí 2   květen počet akcí   
 

  návštěvnost 133     návštěvnost 98     návštěvnost   
 

červen počet akcí 4   červen počet akcí 1   červen počet akcí   
 

  návštěvnost 159     návštěvnost 43     návštěvnost     

červenec počet akcí     červenec počet akcí     červenec počet akcí     

  návštěvnost       návštěvnost       návštěvnost     

srpen počet akcí     srpen počet akcí     srpen počet akcí   
 

  návštěvnost       návštěvnost       návštěvnost     

září počet akcí 1   září počet akcí 1   září počet akcí     

  návštěvnost 10     návštěvnost 43     návštěvnost     

říjen počet akcí 9   říjen počet akcí 5   říjen počet akcí     

  návštěvnost 569     návštěvnost 183     návštěvnost     

listopad počet akcí 10   listopad počet akcí 2   listopad počet akcí   
 

  návštěvnost 634     návštěvnost 123     návštěvnost   
 

prosinec počet akcí 3   prosinec počet akcí 4   prosinec počet akcí 1 Vánose s OKO 

  návštěvnost 285     návštěvnost 208     návštěvnost 500 

  
celkem: počet akcí 72   celkem: počet akcí 26   celkem: počet akcí 1 

návštěvnost 5 269   návštěvnost 1 094   návštěvnost 500 

        
    

   
  KULTURNÍ AKCE V OBECNÍM DOMĚ - 

VE SPOLUPRÁCI  - ROK 2018   
  KULTURNÍ AKCE - FESTIVALY   - 

ROK 2018    

     
 AKCE 2018 

  

 AKCE 2018 

   
leden počet akcí   

  
leden počet akcí   

   
  návštěvnost   

  
  návštěvnost   

   
únor počet akcí   

  
únor počet akcí   

   
  návštěvnost   

  
  návštěvnost   

   
březen počet akcí   

  
březen počet akcí   

   
  návštěvnost   

  
  návštěvnost   

   
duben počet akcí   

  
duben počet akcí 1 FDB 

  
  návštěvnost   

  
  návštěvnost 1 647   

  
květen počet akcí   

  
květen počet akcí     

  
  návštěvnost         návštěvnost     

  
červen počet akcí 2 Slezská muzejní noc červen počet akcí     

  
  návštěvnost 1 367 Den dětí     návštěvnost     

  
červenec počet akcí       červenec počet akcí     

  
  návštěvnost         návštěvnost     

  

 
 

srpen počet akcí   
  

srpen počet akcí     
  

  návštěvnost       návštěvnost     
  

září počet akcí 1 Dny evropského 
dědictví 

září počet akcí 1 FBO 
  

  návštěvnost 560   návštěvnost 2 402   
  

říjen počet akcí       říjen počet akcí 2 Festival deskových her 

  návštěvnost         návštěvnost 968 Festival kávy 
 

listopad počet akcí 1 Den pro včelu listopad počet akcí     
  

  návštěvnost 600   
 

  návštěvnost     
  

prosinec počet akcí     
 

prosinec počet akcí     
  

  návštěvnost     
 

  návštěvnost     
  

celkem: počet akcí 4   
 celkem: počet akcí 4   

  
návštěvnost 2 527   

 
návštěvnost 5 017   

  

     
Návštěvnost mimo objekty organizace je určena odhadem.  
 

• Návštěvnost Domu umění a kostela sv. Václava 
 

VÝSTAVY  V DOMĚ UMĚNÍ 2018 

sledovaná období   18.1. - 4.3.2018 15.3. - 3.6.2018 14.6. - 26.8. 2018 6.9. - 21.10. 2018 31.10. - 31.12.2018 

    

Jaroslav Koléšek-
Obrazy nové Iliady 

/ Ivo 
Sumec+Václav 

Rodek - -Dvojitá 
porce/ Michaela 
Spurná - U nás/ 
Antonín Gavlas - 

Skupenství světla / 
Josef Čapek 

Kája Saudek Milan Knížák 

61. Bezručova Opava: 
Miroslav Brooš - 

Darovaní země, Pořád 
spolu - Ostravavs. 

Košice 

Josef Odráška: Kupky v 
kupce/ Roman 

Vondrouš: O dostizích, 
lidech a masopustech / 
Libor Hřivnáč: Řád 1291 
zrození / neřád 2018 / 

Zbyněk Sekal: 95 

počet výstav  4 1 1 2 4 

návštěvnost 1 556 7 647 1 014 424 2 305 

  

Výstavy celkem   12 

Návštěvnost celkem   12 946 

 

KULTURNÍ AKCE  V DOMĚ UMĚNÍ (VSTUPNÉ) 2018 
 

KULTURNÍ AKCE  V DOMĚ UMĚNÍ (BEZ VSTUPNÉHO) 2018 

    

koment.pr
ohl. 

konce
rty 

divad
lo, 

film 
přednášky nadžá

nr 
Celke

m 

 
    

koment.pr
ohl. přednášky nadžá

nr 
konc
ert 

Celke
m 

              0 
 

              

leden 
počet 
akcí           0 

 
leden 

počet 
akcí     1   1 

  
návštěvn
ost           0 

 
  

návštěvn
ost     156   156 

únor 
počet 
akcí           0 

 
únor 

počet 
akcí         0 

  
návštěvn
ost           0 

 
  

návštěvn
ost         0 

březe
n 

počet 
akcí   1     1 2 

 

březe
n 

počet 
akcí     1   1 

  
návštěvn
ost   362     40 402 

 
  

návštěvn
ost     306   306 

duben 
počet 
akcí   3       3 

 
duben 

počet 
akcí         0 

  
návštěvn
ost   430       430 

 
  

návštěvn
ost         0 

květe
n 

počet 
akcí 1 1     1 3 

 

květe
n 

počet 
akcí       1 1 

  
návštěvn
ost 48 90     122 260 

 
  

návštěvn
ost       187 187 
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červen 
počet 
akcí   1       1 

 
červen 

počet 
akcí     2   2 

  
návštěvn
ost   156       156 

 
  

návštěvn
ost     276   276 

červen
ec 

počet 
akcí           0 

 

červen
ec 

počet 
akcí         0 

  
návštěvn
ost           0 

 
  

návštěvn
ost         0 

srpen 
počet 
akcí           0 

 
srpen 

počet 
akcí 1       1 

  
návštěvn
ost           0 

 
  

návštěvn
ost 27       27 

září 
počet 
akcí   3       3 

 
září 

počet 
akcí     1   1 

  
návštěvn
ost   833       833 

 
  

návštěvn
ost     350   350 

říjen 
počet 
akcí   3       3 

 
říjen 

počet 
akcí         0 

  
návštěvn
ost   1564       1564 

 
  

návštěvn
ost         0 

listopa
d 

počet 
akcí           0 

 

listopa
d 

počet 
akcí 1   3   4 

  
návštěvn
ost           0 

 
  

návštěvn
ost 19   369   388 

prosin
ec 

počet 
akcí 1 1       2 

 

prosin
ec 

počet 
akcí 1     1 2 

  
návštěvn
ost 4 218       222 

 
  

návštěvn
ost 44     440 484 

  

Akce celkem   17 
 

  

Akce celkem     13 
Návštěvnost 
celkem   3 867 

 

Návštěvnost 
celkem     2174 

 

VÝSTAVY  V DOMĚ UMĚNÍ 2018 - přehled animací  
   

blok č.   1. blok 2. blok 3. blok 4. blok 5. blok celoroční program    

sledovaná období   18.1. - 4.3. 2018 15.3. - 3.6. 2018 18.6. - 26.8.2018 

7.9. - 
21.10. 
2018 1.11. - 31.12.2018     

   

  
Živé neživé, 

Desatero 
obrazů 

Bez kiksu v 
komiksu V knížáktátu 

S vůní 
hlíny 
mezi 

splíny, 
Hvězdy 
ze zdi 

Kdo hledá v seně, 
Do ticha 

Příběhy 
(z) 

kostela 
Život v kutně    

počet animací   38 59 1 30 20 14 14 
   

návštěvnost   599 1042 18 537 305 226 273   
  

  

Animace celkem 176 

Návštěvnost celkem   3 000 

o Doplňková činnost – pronájmy a výpůjčky 
 

1. Dlouhodobé pronájmy: 
 

1. Základní umělecká škola – Dům umění – smlouva na dobu neurčitou, s platností od 01. 10. 2011, 
s Opavskou kulturní organizací 

2. Kavárna Obecního domu – smlouva č. MMOPP00C4KPT mezi společností SACON invest s.r.o. a MMO 
Opava, s platností od 01. 05. 2012 na dobu neurčitou  

 
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, je 
vykonávána v souladu se zřizovací listinou. Náklady na doplňkovou činnost byly přeúčtovány poměrnou částí za 
energie, plyn, vodu, mzdy, odpisy a úklid na každou pronajímanou místnost či prostor zvlášť.  
 
1. Obecní dům (Ostrožná 46): pro krátkodobé pronájmy a výpůjčky slouží prostory v Schösslerově salónku a 
v Sále purkmistrů – ke sňatečným obřadům, školením, seminářům, přednáškám, schůzím, soukromým akcím apod.  
 
2. a 3. Dům umění a kostel sv. Václava (Pekařská 12): pro krátkodobé pronájmy a výpůjčky slouží prostory 
zejména v kostele sv. Václava, především pro potřeby konání sňatečných obřadů, koncertů vážné hudby, předávání 
maturitních vysvědčení, Tatto Session Silesia, přehlídek, projekcí aj. 
 

 Počet pronájmů Zpoplatněná 
výpůjčka 

Počet výpůjček Celkem 

Schösslerův salónek 25 4 5 34 
Sál purkmistrů 28 2 7 37 
Refektář Domu umění 2  0 2 
Kostel sv. Václava 42 (svatby 31)  1 43 
Celkem 180  9 116 

 
o Doplňková činnost – prodej publikací vydaných organizací 

Doplňková činnost organizace, tj. prodej publikací (katalogů) a ostatního zboží vydaného Opavskou kulturní 
organizací k jednotlivým tematickým výstavám v expozici Cesta města, v Galerii Obecního domu a Domu 
umění a komisní prodej (prodej publikací) na základě smluv o komisním prodeji, je vykonávána v souladu 
se zřizovací listinou.  

Prodej 2018 Vlastní vydané OKO 
Galerie OD 3 
Expozice 573 
Dům umění 452 
Celkem 1 028 

 
o Vyhodnocení plnění plánu činnosti organizace: 
 Plán činnosti organizace, který je předkládán s rozpočtem na daný rok, byl naplněn, jeho hodnocení podle 

jednotlivých úseků organizace je součástí výroční zprávy – příloha č. 2  

o Personální zajištění činnosti organizace:  
 Organizační struktura s počtem zaměstnanců – příloha č. 1 
 Výběrová řízení v r. 2018: 

 

 
    Péče o zaměstnance a vzdělávání:  

Organizace zajišťuje svým zaměstnancům nákup stravenek, na které přispívá poměrnou částí z fondu FKSP. 
K péči o zaměstnance přispívá také kvalitní počítačové i kancelářské vybavení, klimatizovaný prostor kanceláří 
ve 3. patře Obecního domu, možnost využívat vybavenou kuchyňku, kvalitní hygienické zázemí. 
Zaměstnanci jsou hodnoceni, a v souvislosti s tím také finančně ohodnoceni, formou udělení mimořádných 
odměn nebo případného navýšení osobního ohodnocení. 
V rámci vzdělávání zaměstnanci absolvují školení dle aktuální potřeby. Jako součást dalšího rozvoje a 
vzdělávání je jim rovněž umožněno navštěvovat kulturní zařízení a akce podobné charakteru naší organizace. 

v. ř. č. 1/2018 –  Technický pracovník   – vedoucí technického úseku  
Výběrové řízení se uskutečnilo dne. 16.1.2018 
-  7 přijatých  přihlášek (doručeny osobně nebo poštou). 
Na pracovní pozici byl přijat   - Josef Řehulka , s nástupem 19.02.2018 
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Získané zkušenosti následně využívají pro zkvalitnění programu i práce celé naší organizace – návštěvy 
divadelních představení, výstav, projekcí. Dále jsou zaměstnanci pravidelně školení z BOZP, z požární ochrany, 
školení řidičů a dalších školení vyplývajících z jejich pracovních zařazení a obsluhy jednotlivých zařízeních. 

 

 

III. Vyhodnocení hospodaření  

o Plnění závazných ukazatelů rozpočtu: 
o Rozhodnutím Rady města 24.1.2018 2819/77 RM 18/4a –byl schválen roční příspěvek ve výši 

14.000.000,00 Kč, z toho 2.871.100,00  Kč bylo určeno na odpisy a 5.800.000,00  Kč na mzdové náklady. 
Odvod zřizovateli zpět do rozpočtu z investičního fondu byl ve výši 2.500.000,00 Kč.  

o Rozhodnutím Rady města dne 30.10.2018 –363/95/RM/18 byl změněn závazný ukazatel – roční příspěvek 
ve výši 14.700.000,00 Kč , z toho 2.690.000,00 Kč na odpisy a 6.450.000,00 Kč na mzdové náklady . 
Odvod zřizovateli zpět do rozpočtu z investičního fondu byl ve výši 1.870.000Kč 

 
Vyhodnocení hospodaření: 
 
 Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 
Výnosy 17.126.767,96  Kč 632.676,00 Kč 17.750.443,96 Kč 

Náklady 16.543.755,00 Kč 446.459,37 Kč 16.990.214,37 Kč 

Hospodářský výsledek 733. 819,68 Kč 177.216,63 Kč 911.036,31 Kč 
           z toho nefinanční 733.819,68 Kč  733.819,68 Kč 
           z toho finanční  0,00 Kč 177.216,63Kč 177.216,63Kč 
 
Nefinanční zvýšení hospodářského výsledku vzniklo z důvodu oznámení zřizovatele ve 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 
01. 01. 2013 tento transfer veden na výnosovém účtu 672 0600 a výpisem z usnesení RSM Opavy ze dne 13. 05. 
2015 – číslo usnesení 446/14/RM ponechán na účtu 432 – Nerozdělený hospodářský výsledek.  stav k 31.12.2018 je 
3.669.105,28 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Náklady a výnosy 
 

běžné období minulé období běžné období minulé období
17 126 767,96 16 905 403,28 623 676,00 621 529,29

I.
602 výnosy z prodeje služeb 1 371 835,00 1 072 418,00 76 231,00 52 705,00
603 výnosy z pronájmu 439 816,00 284 595,24
604 výnosy z prodaného zboží 108 254,00 282 239,00
648 čerpání fondů 238 832,00 821 616,56

II. 758,73 812,21
IV.

příspěvek zřizovatele 14 700 000,00 14 000 000,00
z "rozpuštěné dotace" (403) 733 819,68
ostatní

V.

hlavní činnost doplňková činnost

672

Výnosy z transferů

Daň z příjmů

Finanční výnosy

B. Výnosy celkem

Výnosy z činnosti
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2018 vybrané ukazatele v Kč

hlavní činnost doplňková činnost

běžné období minulé období běžné období minulé období

A. Náklady celkem 16 543 755,07 16 171 583,60 446 459,37 425 738,68

I. Náklady z činnosti

501 spotřeba materiálu 461 018,54 521 000,00

502 spotřeba energie 949 927,21 1 028 000,00 58 172,87 34 888,85

504 prodané zboží 221 768,44 290 115,89 221 768,44 290 115,89

506 aktivace oběžného majetku 89 100,00

511 opravy a udržování 550 189,26 447 359,69

512 cestovné 48 374,00 41 510,00

513 náklady na reprezentaci 150 772,44 125 459,00

518 ostatní služby 3 639 828,32 3 942 432,49 12 178,63 51 354,87

521 mzdové náklady 6 195 191,00 5 378 452,86 56 035,00 74 237,14

524 zákonné sociální pojištění 1 727 119,50 1 518 717,10 1 380,00 1 562,91

525 jiné sociální pojištění

527 zákonné sociální náklady 92 065,32 84 065,04

528 jiné sociální náklady 90 565,16 96 789,23

551 odpisy dlouhodobého majetku 2 722 590,00 28 752 015,00 50 448,06 36 109,62

558 náklady z DDM 90 095,00 56 883,69

II. Finanční náklady

III. Náklady na transfery

V. Daň z příjmů  

 

 

 Mzdové náklady na zaměstnance – výše příspěvku MMO na rok 2018:  6.400.000 Kč 
 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 
Hrubé mzdy – HP 4511284,00 Kč 56035 Kč 4567319,00 Kč 
Hrubé mzdy – DPP, DPČ 1559294,00 Kč 0,00 Kč 1559294,00 Kč 
Mzdy – náhrady – nemoc 12543,00 Kč 0,00 Kč 12543,00 Kč 
Celkem  6139156,00 Kč 56035 Kč  6195191,00 Kč 
Použití Fondu odměn   0,00Kč 0,00 Kč 0,00Kč 
 

 
 

 Pohledávky, závazky 
 

Pohledávky z obchodních vztahů    (311) 155335,60 Kč 
Poskytnuté zálohy – energie              (314) 440903,00 Kč 
Poskytnuté zálohy – ostatní              (314) 0,00 Kč 
Pohledávky za zaměstnance            (335) 13145,00 Kč 
 

Závazky z obchodních vztahů    (321)                 107262,23 Kč   uhrazeno v 01/2018 
Ostatní krátkodobé závazky, z toho:  (378) 16300,00 Kč  

• krátkodobé závazky BÚ            (378 0303) 0,00 Kč   
• krátkodobé závazky IF            (378 0304) 0,00 Kč  
• ostatní krátkodobé závazky (378 0302) 0,00 Kč  

 
 

• Kooperativa (378 0303) 0,00 Kč  
Závazky z mezd 12/17               (331,335)                414,663,00 Kč  vyplaceno v 01/2018 
Závazky z mezd – sociální 12/18           (336) 140313,29 Kč  uhrazeno v 01/2018 
Závazky z mezd – zdravotní 12/18 (337) 61122,00 Kč uhrazeno v 01/2018 
II. pilíř důchodového pojištění (338) 0,00 Kč uhrazeno v 01/2018 
Ostatní přímé daně 12/18                  (342) 39527,00 Kč     uhrazeno v 01/2018 
Vratka za odpisy MMO Opava (348) 0,00 Kč  
 
 
Dotace – podané žádosti v roce 2016 na rok 2018 

• Krajský úřad Ostrava – Svět opavských kaváren  – r. 2018 – požadovaná dotace 163 000 Kč – 
 
 
 
 
IV. Majetek organizace 

1. Organizace má ve správě svěřen nemovitý majetek, a to: 

a) budovy: 
1. Obecní dům, Ostrožná 46, Opava – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007 
2. Dům umění, Pekařská 12, Opava – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007 
3. kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007 

 
b) pozemky: 

1. pozemek pod Obecním domem, p. č. 213 – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007 
2. zahrada za kostelem sv. Václava, p. č. 353/1 – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007 
3. pozemek pod Domem umění, p. č. 348 – dodatek č. 5 ZL ze dne 01. 03. 2012 
4. pozemek pod kostelem sv. Václava, p. č. 345– dodatek č. 5 ZL ze dne 01. 03. 2012 

            Dne 1.3.2018 došlo ke snížení majetku vrácením zpět zřizovateli a to  na základě dodatku č.8 ze dne              
            20.12.2017: 
            Část pozemku p. č. 353/1 u kostela sv. Václava  
            Moravská kaple v kostele sv. Václava  
            Restaurace u Přemka v Dominikánském klášteře 
 

 
2. Organizace má ve správě svěřen movitý majetek, a to: 

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 

a) Smlouva o výpůjčce s MMO Opava ze dne 08. 10. 2010 – smlouva na dobu neurčitou – výpůjčka movitých 
věcí  

b) – AV technika Obecní dům. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu 
neurčitou, smlouva č. MMOPP002J2OR – 5 486 563,50 Kč  

c) Smlouva o výpůjčce s MMO Opava ze dne 06. 06. 2012 – smlouva na dobu neurčitou – výpůjčka movitých 
věcí  

d) – Dům umění, smlouva č. MMOPP009QK9l – 4 118 287,72 Kč  
 

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

a) 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 02. 08. 2010) 
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Přehled majetkových účtů Opavské kulturní organizace k 31. 12. 2017 

  Počáteční stav Příjem Výdej Konečný stav 
013 Software 314.800,00Kč   314.800,00 Kč 
018 DDNM 354.183,01 Kč  6401,00 Kč 360.584,01 Kč 
019 DNM 739.730,00 Kč    739.730,00 Kč 
021 Stavby 231.659.658,00 Kč  18711270,62 212948388,13 Kč 
022 Samostatné movité věci 5.951.257,11 Kč  26897,70  5978154,81 Kč 
028 DDHM   7.141.231,15 Kč 90095 Kč 137845 Kč 7.093.481,15 Kč 
031 Pozemky 12.939.876 Kč  92400Kč 12847476,00 Kč 
032 Umělecká díla 806.531,20 Kč    806.531,20 Kč 
041 Nedokončené investice 0,00 Kč   0,00 Kč  
042 Nedokončená investice  0,00 Kč    0,00 Kč 
 Celkem 259907266,26Kč 93759,39 Kč 18947916,62 Kč  241089145,16 Kč  

 
Navýšení účtu 021 +– Stavby  – Vrácení část majetku  zpět zřizovateli. 
 
 

Čerpání Investičního fondu: účet 416 
 
Počáteční stav k 01. 01.2017 (416 0300)                                          472.988,91 Kč  
Tvorba – z odpisů  (416 0311) 2722590,00 Kč 
Čerpání IF – nákup  (416 0401) ,00 Kč 
Čerpání IF – opravy (416 0421)                                           210540,00 Kč 
Odvod zřizovateli MMO  (416 0490) 1250000,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12.2017  1904703,99Kč 
Účet 245 – Investiční fond   7904703,99 Kč  
 

IV. Zpráva o výsledku kontrol 

Vnitřní kontrolní systém byl v organizaci zaveden v únoru 2011 na základě Směrnice č.01/2011 z    01. 01. 2011, 
která byla nahrazena Směrnicí č.7/2012 z 01. 07. 2012 KONTROLNÍ ŘÁD - provádění finanční kontroly.  
Funkce příkazce operace je stanovena v Organizačním řádu Opavské kulturní organizace, v Organizačním řádu je 
také stanoven rozsah odpovědnosti. V případě změny osob příkazců operací dochází k aktualizaci Organizačního 
řádu. Funkce správce rozpočtu a hlavní účetní je vzhledem k velikosti organizace sloučena a zastává ji jediná osoba. 
 
Vnitřní kontrolní systém organizace je tvořen řídící kontrolou a interním auditem. Výkon interního auditu vykonává 
v organizaci zřizovatel. Vedoucí oddělení, pověření zaměstnanci organizace zabezpečují výkon vnitřní kontroly 
formou předběžné, průběžné a následné kontroly vybraných ukazatelů. K největšímu pohybu finančních prostředků 
Opavské kulturní organizace dochází v rámci organizování a realizace jednotlivých kulturních akcí, ale také ve 
spojitosti s celkovým fungováním organizace – vyúčtování mezd, proplácení faktur za úklid, energie, telefony apod. 
Každá akce konaná v prostorách organizace musí být předem schválena ředitelkou organizace a hlavní účetní. 
 
Formální a věcné náležitosti jsou kontrolovány a sledovány u každého daňového a účetního dokladu, a to jak hlavní 
účetní, tak ředitelkou organizace, která toto stvrzuje i svým podpisem. Je kladen důraz na správnost veškerých 
fakturačních údajů tak, aby údaje byly v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem a uzavřenými 
smlouvami. Při vynakládání finančních prostředků jsou sledována kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 
 

Zpracovala: 

    
Andrea Kolářová - ekonomka organizace
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Klub Art

Za provoz odpovídá dramaturg: Ing. Jan Kunze
Grafik a programový pracovník: MgA. Vladana Fuchsová
Technická podpora: Ondřej Tomančák, Josef Řehulka a další externí pracovníci

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 
diverzifikace naší kulturní nabídky tak, aby byli uspokojeni i náročnější konzumenti kultury a my tak naplňovali pod-
statu naší zřizovací listiny. Pokud bychom v příštích letech byli nuceni pracovat s menším rozpočtem, nemůžeme ga-
rantovat rozmanitost kulturní nabídky a také zachování její vysoké kvality. Jako problém je třeba vnímat i skutečnost, 
že jediný klub ART dodržuje v Opavě skutečnou kapacitu klubu. Při současné nízké kapacitě klubu je velmi těžké se 
domluvit na vystoupení se známými interprety, kteří požadují pevné honoráře a neakceptují procenta z vybraného 
vstupného. Respektive domluvit se lze, ale je to ekonomicky nevýhodné. V rámci projektu Jazz Context vystupují 
v Klubu ART špičkové jazzové soubory. Bohužel návštěvnost jazzu a alternativních hudebních žánrů je nízká, protože 
se jedná o okrajové žánry. Vzhledem k hlukový limitům v KD na Rybníčku jsme upustili od koncertů známých po-
pulárních kapel. V roce 2018 jsme s úspěchem realizovali velké množství různorodých akcí. Ať už šlo o koncerty roz-
manitých žánrů zahraničních i domácích hudebníků, besedy, přednášky, divadelní představení, literární a básnické 
večery, filmová promítání a další. Velký zájem byl tradičně o festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět, který jsme pod naší hlavičkou organizovali už po osmé. I v roce 2018 jsme spolupořádali městské festivaly Další 
břehy a Bezručova Opava. Rovněž jsme spoluorganizovali Majáles Slezské univerzity a realizovali zde vlastní OKO 
stage. 
Je třeba počítat s tím, že čím dál přísnější bezpečnostní pravidla rovněž do budoucna omezí realizaci některých zají-
mavých akcí a to nejen v Klubu Art, ale i v ostatních prostorách Obecního domu. 

V roce 2018 jsme spolupracovali s těmito institucemi a zájmovými skupinami:

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

Nakladatelství Perplex
- spolupráce na Dni poezie a básnickém maratonu

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

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

Slezská univerzita v Opavě
- celoroční projekt autorských čtení v německém jazyce s názvem Lange nacht der kurzen texte

Studentská unie Slezské univerzity
- Majáles

Statutární město Opava
- spolupořádání a organizace městských festivalů Další břehy a Bezručova Opava, Dne dětí, Dnu evropského kultur-
ního dědictví
- v mnohých případech tyto akce nejen personálně zajišťujeme, spoluorganizujeme, ale také financujeme 
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Památník Petra Bezruče
- recitační soutěž pro děti Stužkonoska modrá

Leica Gallery Prague
- spolupráce na výstavě a katalogu The Burnig man Collection

MŠ Heydukova
- výstava

Školní klub T. G. Masaryka
- výstava dětských výtvarných prací

Pop Muzeum Praha
- spolupráce na výstavě Big beatová šedesátá

Galerie 1
- spolupráce na výstavě Factory tour 2018

Svatováclavský hudební festival
- spolupráce při realizaci koncertu jazzové hudby

CLownfish
- spolupráce na pravidelné akci Heartbreak

Planetárium Ostrava
- spolupráce při realizaci Básnického maratonu

Festival bylin
- spolupráce na realizaci festivalu se zaměřením na přírodu a byliny
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expozice Cesta města

Za provoz zodpovídá: Mgr. Kateřina Pelcová (do června 2018), Mgr. Simona Juchelková, vedoucí (od září 2018)
Lektorka expozice pro vzdělávací programy pro školy: Mgr. Simona Juchelková
Historik-kurátor: Mgr. Ivana Maloušková (od února 2018), Bc. Lenka Čížová (od října 2018)
Externí lektoři: Mgr. Petra Kaniová, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Mgr. Petr Tesař, Mgr. Petr Aharon Tesař, Mgr. Hana 
Fabiánová
Grafik a programový pracovník: MgA. Vladana Fuchsová a externí grafici

Základní informace o expozici:
Zahájení provozu expozice: 17. září 2010

Partneři expozice a poskytovatelé sbírek:

- Národní památkový ústav (NPÚ)
- Muzeum Beskyd Frýdek-Místek (MBFM)
- 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 2018 navštívilo akce z produkce expozice Cesta města celkem 8 261osob (započítáno bez animací). Pokud 
připočteme návštěvníky panelové výstavy Opava v éře 1. republiky, při níž není možná přesná evidence osob, činí 
tato přibližně 9 761 návštěvníků. 

V expozici bylo realizováno 8 krátkodobých výstav, z toho 2 pokračovaly z předchozího roku 2017. 
K výstavě i výstavním projektům byly připraveny a nabízeny speciální vzdělávací programy pro školy – muzejní ani-
mace, ale vznikaly rovněž doplňující doprovodné aktivity (přednášky, workshopy, festivaly a podobně). 
Mimo prostor expozice (zejména v Klubu ART) byly realizovány přednášky k vybraným tématům z historie, dějin 
města a doprovodné přednášky k výstavním projektům. Rovněž byly veřejnosti zpřístupňovány historické objekty 
Opavy a to v rámci několika speciálních akcí a v rámci stálé nabídky. 

V  expozici i  na recepci Obecního domu bylo možné zakoupit publikace z  produkce oddělení expozice: Předmě-
ty vyprávějí, Opavský zámek, Vincenc Prasek. Seznamte se, Omalovánka, Opavské hradby, Dějiny dominikánského 
kláštera, Hodnoty, které chráníme, Opava železniční, Opavský pivovar, Třetí rozměr staré Opavy, Troppau 1945. Také 
probíhal prodej publikací ke konkrétním výstavám: mj. Zmizelé Sudety. 

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

A/ Stálá expozice

Běžný provoz expozice s otevírací dobou úterý-neděle, 10:00-18:00, byl zajištěn dvěma průvodci, kteří se věnují ná-
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vštěvníkům, obsluhují multimediální prvky, prodávají propagační předměty a publikace a dbají o bezpečnost pro-
vozu a vystavených předmětů. 

V roce 2018 se expozice zapojila do Otevírání turistické sezony Opavské Slezsko, Slezské muzejní noci, Dnů evropské-
ho kulturního dědictví, Dnu dětí a Rozloučení s trolejbusy Škoda 14 Tr.

B/ Doprovodná činnost 

Významnou složkou doprovodných aktivit expozice jsou muzejní animace (vzdělávací programy pro školy). Jedná 
se o službu doplňující výuku ve školských zařízeních, které často nemají dostatečný prostor věnovat se regionálním 
dějinám. Důležitým prvkem stálé expozice jsou krátkodobé výstavy a výstavní projekty. 
Další součástí nabídky jsou přednášky z dějin města a o historii obecně. Tyto jsou pořádány jak jako doprovodné akce 
k projektům, tak mimo ně.
Dále jsou pořádány komentované prohlídky (KP) v centru města, sakrálních staveb a hřbitovů. Speciální komentova-
né prohlídky byly rovněž nabízeny také k výstavním projektům. 

B 1/Výstavy

1/ Krajina starých sídel (24. 11. 2017 – 18. 2. 2018)
Na výstavě byl prezentován výběr 67 faksimilí vedut z dílny Friedricha Adolfa Kunikeho zobrazujících významná mís-
ta Moravy a Slezska. Putovní výstava byla zapůjčena Vědeckou knihovnou v Olomouci. 

2/ Codex Gigas (7. 12. 2017 - 28.1. 2018)

Ještě z předešlého roku pokračovala do 28. 1. výstava o největší knize světa známé jako „Codex gigas“ či „Ďáblova 
bible. 

Doprovodný program:
24. 1. O největší knize světa a výrobě její makety… 
Přednášející: Jiří Fogl

Obě výstavy navštívilo 769 osob. 

3/ Zmizelé Sudety (23. 2. - 25. 3. 2018)

Mezi 23. 2. a 25. 3. byl ve výstavních prostorách expozice instalován putovní projekt „Zmizelé Sudety“, který připo-
mněl zaniklá místa českého pohraničí.

Bez doprovodného programu.

Výstavu navštívilo 596 osob. 

4/ Na útěku (5. 4 - 3. 6. 2018)

Výstava, jenž byla součástí festivalu Další břehy, pojednávala o dramatických osudech rodiny Weinsteinů, majitelů 
opavského obchodního domu Breda & Weinstein. Autorem této úspěšné výstavy, jakožto i doprovodného doku-
mentárního filmu, byl Mgr. Václav Hájek, pracovník Národního památkového ústavu. Projekt vznikl díky podpoře Sta-
tutárního města Opava, Národního památkového ústavu, HL-senteret v Norsku nebo OC Breda & Weinstein. V rámci 
výstavy byl také pouštěn dokumentární film „Na útěku“, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti. V říjnu loňského 
roku byla v galerii tohoto obchodního centra k vidění putovní verze výstavy.

Doprovodné programy k výstavě:
Vernisáž výstavy: 4. 4. 2018, první část proběhla ve víceúčelovém sálu Slezské univerzity, další v expozici. Součástí 
první části bylo promítání dokumentu „Na útěku“. 
Přednášky: 5. 4., Klub Art, „Po stopách československých židovských uprchlíků“, přednášela Therese Alvik, norská 
spisovatelka a lektorka, do češtiny tlumočila doc. Juříčková (Masarykova univerzita v Brně)
Komentované prohlídky: 10. 5.

Výstavu navštívilo 1527 osob. 

5/ Svět opavských kaváren (21. 6. -4. 11. 2018)

Stěžejním projektem loňského roku se pak stal „Svět opavských kaváren“.
Výstava, jejíž autorkou byla PhDr. Jaromíra Knapíková, archivářka Zemského archivu v  Opavě, představila historii 
opavských kaváren od 18. do 20. století, přičemž nebyly opomenuty ani osobnosti s tímto fenoménem spjaté. Část 
výstavy byla tak věnována Hubertu Lamplotovi, jehož pobočka obchodu se nacházela taktéž v Opavě, a jeho vyná-
lezu, kávovaru „Lamka“. Výstavu doplnil bohatý obrazový materiál z  fondů sběratele Rudolfa Dybowicze, autorky 
Jaromíry Knapíkové, Slezského zemského muzea, Zemského archivu v  Opavě, Státního okresního archivu Opava 
aj. Exponáty přibližující nejen přípravu a servírování kávy byly zapůjčeny panem Rudolfem Dybowiczem, JUDr. To-
mášem Elisem a dalšími soukromými osobami jako byla paní Marie Domesová a Mgr. Slavěna Jurčíková, dále Statu-
tárním městem Opavou, Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku, Slezským zemským muzeem a Muzeem Novojičínska. 
Bývalý bankovní trezor v expozici byl přeměněn v galerii obrazů a kreseb s tematikou z kavárenského prostředí. Tato 
díla pocházela ze sbírek Zemského archivu v Opavě, Slezského zemského muzea, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 
Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vznik výstavy byl spolufinancován 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, přičemž na její vytvoření byla vyčleněna částka 163 000,-. Díky této podpoře 
se podařilo rovněž uspořádat řadu doprovodných akcí. Mezi ně patřilo oživení zaniklých kaváren v sadech Svobody 
ve Dnech evropského kulturního dědictví 8. září, dvoudenní Festival kávy ve dnech 19-20. října konající se v prosto-
rách Obecního domu, který nabídl návštěvníkům různorodé přednášky z oblasti kavárnictví a ochutnávky z nabídky 
opavských kaváren a pražíren, dále také komentované prohlídky výstavy s autorkou PhDr. Jaromírou Knapíkovou. 
Poslední doprovodnou akcí se stala přednáška Mgr. Slavěny Jurčíkové, kurátorky a historičky Muzea Beskyd Frýdek-
-Místek, o  historii pěstování kávy a  kavárenství dne 31. 10. v  klubu Art. Tradiční součástí nabídky doprovodných 
aktivit výstavy byly animační programy s názvem Kávička pro všechny určené všem vzdělávacím stupňům (MŠ, ZŠ, 
SŠ) a rodičům s dětmi vedené lektorkou expozice Mgr. Simonou Juchelkovou.

Doprovodné programy k výstavě:
Vernisáž výstavy: 20. 6.
8. 9. 2018 – EHD Oživlá Philippova kavárna + Letní kavárna Niedermayer – 364 osob
19. -20. 10. 2018 Festival kávy – 226 osob

Výstava byla podpořena Moravskoslezským krajem.

Program Festivalu kávy:

Sál purkmistrů
Prezentace kaváren a pražíren, ochutnávka káv: Sultan Kram, MotMot, Foxcoffee, Kavárna Obecního domu, Anima 
Viva, Kateřinská káva

Pátek 19. 10.
10:00 expozice Kávička pro všechny-animační program pro maminky s dětmi k výstavě Svět opavských kaváren /
Simona Juchelková
11:00 Osobnosti světa opavských kaváren-povídání s Ivanou Malouškovou
15:30 Schösslerův salónek 
Poznejte s MOTMOT co je káva, přednášející Petr Vaněk 
17:00 Schösslerův salónek 
Povídání o turecké kávě s Romanou Senlug

Sobota 20. 10.
10:00 a 14:00 expozice 
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou PhDr. Jaromírou Knapíkovou
10:00 Schösslerův salónek 
Degustace kávy s Lucií Buchwaldkovou
15:00 Schösslerův salónek 
Přednáška Lucie Buchwaldkové
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16:30 Schösslerův salónek 
Poznejte s MOTMOT co je káva, přednášející Petr Vaněk 

Komentované prohlídky: 8. 9. (EHD), 4. 10., 20. 10. v 10:00 a 14:00 (Festival kávy), 24. 10. 
Přednášky: (mimo Festival kávy) 31. 10. Za vůní kávy, přednášející: Mgr. Slavěna Jurčíková (Muzeum Beskyd ve Frýd-
ku-Místku)

Výstavu navštívilo 2 797 osob. 

6/ Opava v éře 1. republiky (6. 9. – 31. 10. 2018)

Sto let republiky a další důležitá „osmičková“ výročí Opavská kulturní organizace mimo další akce připomněla také 
dvěma výstavami. První z nich mohli zájemci shlédnout během září a října přímo v ulicích Opavy, a to nejprve v pro-
storu Horního náměstí a posléze v parku za Slezankou. Jednalo se o výstavu „Opava v éře 1. republiky“ mapující dů-
ležité kapitoly prvorepublikového života města jako školství, zdravotnictví, novou výstavbu nebo volný čas. Projekt 
vznikl v rámci festivalu „Bezručova Opava“ a na výstavě spolupracovalo mj. Statutární město Opava, Slezské zemské 
muzeum a Zemský archiv v Opavě. Autory textů byly kurátorka expozice Ivana Maloušková, Mgr. Jiří Šíl a Mgr. Zdeněk 
Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě) a Mgr. Bc. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum). 

Doprovodný program: 
Vernisáž 5. 9. na Horním náměstí
Výstavu navštívilo přibližně 1500 osob. 

7) 700 let Opavského knížectví (28. 11. – 10. 2. 2019)

Výstava připomněla uplynutí rovných 700 let od doby, kdy český král Jan Lucemburský udělil lénem opavské kní-
žectví Mikuláši II. Opavskému, vnukovi slavného českého krále Přemysla Otakara II. Výstava byla připravena ve spo-
lupráci se Zemským archivem v Opavě, který rovněž zapůjčil hlavní exponáty – nejprve originály a poté faksimile 
unikátních středověkých listin z  let 1318-1461. Jedním z doprovodných exponátů se stal také vzácný středověký 
pečetní prsten, jenž byl nalezen na úpatí Ptačího vrchu a na výstavu jej zapůjčil Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště Ostrava.

Doprovodný program:
Vernisáž výstavy: 27. 11.
Přednášky: 11. 12., Vůně mandlí a hřebíčku?, přednášející: Mgr. Hana Fabiánová

8) 70. výročí numismatické společnosti v Opavě (28. 11. – 10. 2. 2019)

Výstava připomněla vznik této společnosti. Výstavu připravila Česká numismatická společnost ve spolupráci se Slez-
ským zemským muzeem.

Doprovodný program:
Vernisáž výstavy: 27. 11.

Obě výstavy navštívilo do konce roku 2018 přibližně 407 návštěvníků.

Ke všem výstavám byly nabízeny speciální animační programy pro školy a veřejnost.
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B 2/ Přednášková činnost

Městská expozice uspořádala od ledna do prosince 2018 přibližně 14 přednášek, které probíhaly zejména v Klubu 
Art, výjimečně pak v Sále purkmistrů. V tomto roce také probíhaly tematické přednášky z cyklu „Kde se vzaly, tu se 
vzaly názvy opavských ulic“, přednášeli Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. a PhDr. Jaromíra Knapíková ze Zemského archivu 
v Opavě. 

Přednášky 2018:

24. 1., Klub Art, O největší knize světa a výrobě její makety… 
Přednášející: Jiří Fogl
30. 1., Klub Art, Kde se vzaly, tu se vzaly názvy opavských ulic – Opavské ulice v nejstarším období, od středověku do 
poloviny 19. Století
Přednášející: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
14. 2., Klub Art, Krčmaňská aféra. Tajemný pokus o atentát na československé ministry.
Přednášející: Mgr. Lubomír Novotný
27. 2., Klub Art, Obměny v pojmenování opavských parků, sadů, nábřeží
Přednášející: PhDr. Jaromíra Knapíková
27. 3., Klub Art, Historie a současnost opavských náměstí
Přednášející: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. 
5. 4., Klub Art, Po stopách československých židovských uprchlíků 
Přednášející: Therese Alvik, tlumočila doc. Juříčková 
24. 4., Klub Art, Jména opavských ulic v době monarchie
Přednášející: Mgr. Zdeněk Kravar, PhDr.
15. 5. Klub Art, Prvorepubliková Opava a dvojjazyčnost v uličních tabulkách
Přednášející: PhDr. Jaromíra Knapíková
24. 9., Klub Art, Jména opavských ulic v období nacismu
Přednášející: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
25. 10., Klub Art, Neandrtálec a mamut/Poslední mamuti na Moravě a jejich lovci
Přednášející: doc. Petr Neruda, Ph.D., doc. Zdeňka Nerudová, Ph.D. 
31. 10., Klub Art, Za vůní kávy
Přednášející: Mgr. Slavěna Jurčíková
6. 11., Klub Art, Opava budovatelská od roku 1948 do listopadu 1989
Přednášející: PhDr. Jaromíra Knapíková
20. 11., Klub Art, Sbohem monarchie 
Přednášející: Mgr. Lubomír Novotný, Mgr. Petra Kubíčková
11. 12., Klub Art, Vůně mandlí a hřebíčku?
Přednášející: Mgr. Hana Fabiánová
Mimo to přednášky v rámci Festivalu kávy ve dnech 19.-20. října

B 3/ Speciální akce

1/ Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko (7. dubna)
2/ Den dětí (3. června)
3/ Slezská muzejní noc (8. června)
4/ Léto s městskou expozicí (červenec, srpen)
5/ Dny evropského kulturního dědictví (8. září)
6/ Rozloučení s trolejbusy Škoda 14 Tr. (10. listopadu)

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

Cílem akce bylo prezentovat a podpořit návštěvnost turistických atraktivit na Opavsku a v jeho širokém okolí. 
OKO se zapojilo s prohlídkami židovského hřbitova v 11:00 a 14:00 a s prohlídkou na téma „Architektura staré Opavy“ 
v 15:30. Návštěvnost: hřbitov 36 osob, architektura 21 osob.  

2/ Den dětí (3. června)

O programovou náplň se postarala lektorka expozice Simona Juchelková, jíž s realizací pomohl tým kustodů. Pro-
gram navazoval na stoleté výročí vzniku republiky a také na stoleté výročí otevření budovy Obecního domu – původ-
ní banky. Děti se tak hravou formou dozvěděly, k čemu budova sloužila. Návštěvnost: 114 dětí, 77 dospělých.

3/ Slezská muzejní noc (8. června 2018)

Každoroční akce proběhla mezi 18-23:00 v Obecním domě a ve Švédské kapli.
Program v Obecním domě:
18.00 / foyer Sálu purkmistrů
Hudební zahájení s kapelou Botanyk
Video zóna / Sál purkmistrů
Promítání filmu Na útěku (68 minut) start: 18.30, 19.40, 20.50 a 22.00
Zóna historie a poznání/expozice Cesta města
Prohlídka stálé expozice, vybraná Opavská nej a program „Seznamte se s osobnostmi, které proslavily Opavu“ např. 
Maršál Böhm-Ermolli, Joy Adamsonová, David Weinstein a další.
Dětská zóna/expozice Cesta města
Tvůrčí koutek u interaktivní tabule, výroba vlaječky s tematickou nálepkou, puzzle, doplňovačky, hádanky pro chytré 
hlavičky.
Relaxační zóna / terasa Obecního domu
Pohoda, hudba, drinky
Artzóna / Galerie Obecního domu
(Výstava The Burning Man Collection by Marek Musil (3. 5. – 24. 6. 2018)
Taneční zóna / v parku u Obecního domu
„Vůně orientu“; návštěva iluzionisty Františka Bardona; škola tance, orientálně taneční kabaret Shejk trio /orientální 
tance 18.30 a 19.30, ohňová show 21.00
Program ve Švédské kapli.
18.00 – 22.00/ Samoobslužný program pro děti
Příběh fresek, focení s maketou rytíře, puzzle, omalovánky.
18.30 a 20.00 Přednáška Mgr. Ivany Malouškové na téma Osobnosti Kateřinek, vycházka na hřbitov. 
Návštěvnost:
133 osob stan s Františkem Bardonem
299 osob noční zóna
600 osob Obecní dům
144 osob Švédská kaple
Celkem: 1176 osob.

4/ Prázdninová nabídka:

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

I v roce 2018 proběhla akce s názvem „Léto s městskou expozicí“, která zpřístupnila památky v centru města a rovněž 
poskytla návštěvníkům možnost dozvědět se zajímavé informace o historii parků, zaniklých staveb nebo hřbitovů. 
V rámci programu proběhlo přibližně 7 komentovaných prohlídek, které navštívilo celkem osob. Součástí prázdnino-
vé nabídky OKO byl také Příměstský tábor. 

Léto s městskou Expozicí Cesta města

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie – 3. 7. 
Putování za osobnostmi – 10. 7.
Proměny opavských promenádních parků 1800-1945 – 17. 7.
Zmizelá Opava – 7. 8.
Židovský hřbitov – 14. 8. 
Opavské hradby – 9. 8.
Kostel sv. Vojtěcha – 27. 8.
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5/ Dny evropského kulturního dědictví (8 září od 9:00 do 18:00)

program:
Tradiční akce, v roce 2018 taktéž ve stylu první republiky. 
Během dne proběhly komentované prohlídky výstavy Svět opavských kaváren s autorkou textů Jaromírou Knapíko-
vou. Téma prvorepublikových kaváren oživilo také venkovní prostory sadů Svobody, kde na svém původním místě 
opět na jeden den ožila Philippova kavárna a připomenuta byla též Letní Niedermeyerova kavárna.
Dále byla možnost si volně prohlédnout městskou expozici. 
Návštěvnost: Philipova kavárna + Letní kavárna Niedrmayer – 364 osob, i s expozicí celkově 418 osob. 
6/ Rozloučení s trolejbusy Škoda 14 Tr. (10. listopadu)
Ve spolupráci s MDPO byly v rámci této akce zpřístupněny prostory OD vč. expozice, dále kostel sv. Václava a Švédská 
kaple.

Návštěvnost: 105 osob.

B 4/ Komentované prohlídky 

Expozice Cesta města uskutečnila během roku 2018 přes 19 komentovaných prohlídek. Nově byla nabídnuta ko-
mentovaná prohlídka hřbitova v Kateřinkách, přičemž tyto prohlídky budou rovněž probíhat i v roce 2019. 

10. 5. Komentovaná prohlídka výstavy Na útěku, Mgr. Petr Hájek
19. 5. Proměny opavských promenádních parků 1800-1945, Mgr. Petra Kaniová
29. 5. Prohlídka židovského hřbitova, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. 
3. 7 Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Mgr. Petr Tesař 
10. 7 Putování za osobnostmi, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
17. 7. Proměny opavských promenádních parků 1800-1945, Mgr. Petra Kaniová 
7. 8. Zmizelá Opava, Mgr. Petra Kaniová
14. 8. Židovský hřbitov, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Mgr. Petr Aharon Tesař
9. 8. Opavské hradby, Mgr. Petra Kaniová 
27. 8. Kostel sv. Vojtěcha, Mgr. Petr Tesař
8. 9. Městský hřbitov, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (EHD)
8. 9. Svět opavských kaváren, PhDr. Jaromíra Knapíková (EHD)
13. 9. Švédská kaple, Mgr. Hana Fabiánová
4. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Svět opavských kaváren, PhDr. Jaromíra Knapíková
9. 10. Vycházka za osobnostmi Kateřinek, Mgr. Ivana Maloušková
16. 10. Židovský hřbitov, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. a Mgr. Petr Aharon Tesař
20. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Svět opavských kaváren, PhDr. Jaromíra Knapíková, v 10:00 a 14:00 (Festival 
kávy)
24. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Svět opavských kaváren, PhDr. Jaromíra Knapíková
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Přehled vzdělávacích programů Expozice Cesta města a statistika jejich návštěvnosti za rok 
2018 

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 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 2018 21/1 48/5 76/4 127/3 4/1 
Celkově 13 animací, 272 osob. 

Požární obraz vypráví o baroku 

Stálý program pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi. Zaměřený na poznání uměleckého slohu baroka 
prostřednictvím předmětů 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-počet 
žáků/tříd 

Jiné * 

Rok 2018 - 33/1 - 89/4 - 
Celkově 5 animací, 122 osob. 

Poznej svoje město 

Stálý program nabízený za příznivého počasí v ulicích města Opavy, jeho cílem je poznání 
interaktivní formou historických pamětihodností města přímo na místě. Určený zejména pro ZŠ, 
využívaný ale i SŠ a zahraničními skupinami dětí, rodiče s dětmi. (2 okruhy městem). 

 1. stupeň ZŠ 
p. žáků/tříd 

2. stupeň ZŠ-p. 
žáků/tříd 

SŠ-počet 
žáků/tříd 

Jiné * 

Rok 2018 180/9 19/1 111/5  
Celkově 15 animací, 310 osob. 

Poznej opavské promenády 

Stálý program nabízený za příznivého počasí. Aktivní procházka parky okolo centra města Opavy, 
představuje historickou 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 18/1 33/2 - 54/3 14/1 
Celkově 7 animací, 119 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 rodiče s dětmi. Návštěvníkům představuje vybraná 
historická prvenství z nejen oblasti sportu, umění, literatury. V září 2017 přibyla další verze 
v souvislosti s výstavou Opavská Nej 2. V roce 2018 byly nabízeny obě verze programu, případně 
animace vyrobená na míru udělaná výběrem z obou programů. 

 1. stupeň ZŠ 
p. žáků/tříd 

2. stupeň ZŠ-p. 
žáků/tříd 

SŠ-počet 
žáků/tříd 

Jiné * 

Rok 2018 81/4 - - - 
Celkově 4 animací, 81 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 2018 111/5 - 50/2 - 
Celkově 7 animací, 161 osob. 

  



B/programy ke krátkodobým výstavám v expozici Cesta města 

Krajina starých sídel…krajina kamenem stvořená 

27. 11. 2017 – 18. 2. 2018 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 2018 16/1 - 9/1 - 
Celkově  2 animace, 26 osob. 

Ďáblova bible/ Codex gigas 

8. 12. 2017 – 25. 1. 2018 animační program k výstavě Ďáblova bible/ Codex gigas, vhodný pro MŠ, 
1. a 2. stupeň ZŠ, organizované skupiny a rodiče s dětmi. 

Celkově  2 animace, 30 osob. (1. Stupeň ZŠ).  

Osmičky v opavských dějinách (únor – prosinec 2018) 

Program  ke stálé expozici vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.   

Program pro všechny, kteří se zajímají o dějiny města Opavy. Výběr událostí bude určen věkem 
návštěvníků. Kromě toho, že se dozví, jak se obecné mezníky v českých dějinách dotkly Opavy, 
zjistí, že i Opava má své zajímavé události v letech zakončených osmičkou. O program nebyl 
projeven zájem (1 animace 1stupeň ZŠ, 26 ž), proto byl nabízen jen do konce roku.  Téma a 
pomůcky byly použity pro příměstský tábor. 

Sbohem můj domove  

5. 4. – 3. 6. 2018 Animační program k výstavě „Na útěku… po stopách slávy a zmaru rodiny Davida  

Weinsteina“.  Vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ. 

 

 1. stupeň ZŠ 
p. žáků/tříd 

2. stupeň ZŠ-p. 
žáků/tříd 

SŠ-počet 
žáků/tříd 

Jiné* 

Rok 2018 101/5 74/3 +9/1 13/1 
Celkově  10 animací, 207 osob 

Kávička pro všechny 

1. 9. 2018 – 4. 11. 2018 Animační program k výstavě Svět opavských kaváren v expozici Cesta města 
vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi. 

 

 MŠ-p. 
žáků/tříd 

1. ZŠ 
p. žáků/tříd 

2. stupeň ZŠ-
p. žáků/tříd 

SŠ-počet 
žáků/tříd 

Jiné* 

Rok 2018 26/2 30/2 57/3 29/2 12/1 
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Celkově  10 animací, 154 osob. 

Prvorepublikovým Opavanem 

10. 9. – do konce roku 2018 Doprovodný animační program k výstavě Opava v éře 1. republiky 
(panelová výstava na Horním náměstí) vhodný pro vyšší ročníky 1. stupně a 2. stupeň ZŠ.  Byl sice 
v nabídce, ale realizován pouze doplňkový program pro jednu třídu 1. st. ZŠ 26 ž.  

Písařem na knížecím dvoře 

1. 12. 2018 – 10. 2. 2019 Muzejní animace k výstavě 700 let Opavského knížectví vhodné pro 1. a 2. 
stupeň ZŠ, SŠ. V nabídce poslední měsíc realizovány 2 animace pro SŠ (47ž). 

 

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

Celkový počet v expozici Cesta města za rok 2018 102 tříd (skupin)/ 1968 osob. 

Fotodokumetace  

Z akcí i edukačních programů pořizujeme fotodokumentaci, kterou ukládáme na web 
http://animaceopava.rajce.idnes.cz/, http://oko-opava.cz/fotogalerie/, 
https://www.facebook.com/OKO-Opavská-kulturní-organizace-158138957129/ 

Ověřujeme zpětnou vazbu 

Pedagogové na závěr každého edukačního programu vyplňují dotazník, ve kterém vyjadřují svůj 
názor na absolvovanou edukaci, díky tomu máme zpětnou vazbu a můžeme zjistit, co je pro 
vyučující a jejich případnou další návštěvu nejvíce žádoucí. 

Seznam MŠ, ZŠ, SŠ, zájmových skupin,které programy v expozici v r. 2018 navštívily: 

Opava: 

MŠ Šrámkova 

MŠ Mostní 

ZŠ B. Němcové 

ZŠ E. Beneše 

ZŠ Englišova 

ZŠ Havlíčkova 

ZŠ Kylešovice 

ZŠ Mařádkova 

ZŠ Nový svět 
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Další akce muzejního pedagoga:

1/Animační programy OKO 

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

2/Další akce OKO

Dramaturgie festivalu Jeden svět a koordinace jeho školních projekcí 
19. – 23. 3. 2018 (1240 žáků a 67 ZŠ A SŠ okresu Opava a Bruntál, 408 veřejnost, podrobnosti viz závěrečná zpráva 
festivalu)

Den dětí 4. 6. 2017
193 návštěvníků (114 dětí, 77 dospělých)

Muzejní noc 9. 6. 2017 
1197 návštěvníků

EHD 8. 9. 2017 
Venkovní aktivity u „obživlých kaváren“ zahrnuto do statistiky programů expozice

4/ Příměstský tábor 
1. turnus 9. – 13. 7. 2018 (13 účastníků), 2. turnus 16. – 20. 7. 2017 (16 účastníků)

Seznam MŠ, ZŠ, SŠ, zájmových skupin,které programy v expozici v r. 2018 navštívily:

Opava:
MŠ Šrámkova
MŠ Mostní
ZŠ B. Němcové
ZŠ E. Beneše
ZŠ Englišova
ZŠ Havlíčkova
ZŠ Kylešovice
ZŠ Mařádkova
ZŠ Nový svět
ZŠ Otická
ZŠ Šrámkova
ZŠ T. G. M.
ZŠ Vrchní
Ateliér volného umění
Jazyková škola Abeceda
KND ZŠ Englišova
Církevní konzervatoř
Obchodní akademie
SOU Stavební ,  B. Němcové
SŠHS
SŠPU
Střední zdravotnická škola v Opavě

Mimo opavské:
ZŠ Háj ve Slezsku
ZŠ Hněvošice
ZŠ Malé Hoštice 
ZŠ Chuchelná
ZŠ Mladecko
ZŠ Oldřišov
ZŠ Slavkov
ZŠ Služovice
Gymnázium Bílovec
SŠ Velké Heraltice
SPŠ Krnov
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Za provoz odpovídá dramaturg a kurátor: Ing. Jan Kunze
Grafik a programový pracovník: MgA. Vladana Fuchsová
Galerijní lektorka: Mgr. Lenka Přibylová
Technická podpora: Ondřej Tomančák, Josef Řehulka a další externí pracovníci

V Galerii Obecního domu proběhlo v roce 2018 sedm výstav z toho dvě výstavy opavských autorů, jedna kolektivní 
výstava místních výtvarníků, jedna výstava zaměřená na kulturní historii regionu a jeden původní kurátorský pro-
jekt.  O všech výstavách bylo pravidelně referováno v regionálních médiích. Největší a především celorepublikový 
dopad a mediální výstupy zaznamenal původní kurátorský projekt OKO The Burning man collection Marka Musila. 
Do tohoto projektu se zapojila i prestižní pražská Leica Gallery, která přispěla na realizaci katalogu k výstavě stotisíci 
korunami. Velký zájem návštěvníků byl i o výstavu Big-beatová šedesátá. Galerie byla v tomto roce podfinancována 
a peníze stačili především na základní provoz. Díky spolupráci a zásadnímu příspěvku Leica Gallery se podařilo reali-
zovat alespoň jeden katalog. Výstavy Galerie Obecního domu se již mnoho let těší velkému zájmu veřejnosti. Nebylo 
tomu jinak ani v tomto roce.

Výstavy:

Václav Buchtelík – Tmo ve mně pojdi 
7. 12. 2017 – 26. 1. 2018
- výstava maleb a koláží absolventa ostravského ateliéru malby u prof. Daniela Balabána

Big – beatová šedesátá
8. 2. 2018 – 29. 4. 2018
- výstava souboru fotografií, plakátů, dokumentů, memorabilií, artefaktů, které dokumentují mladou kulturu 60. let 
na Opavsku

Marek Musil – The Burning man collection
3. 5. – 24. 6. 2018
- výstava fotografií z  fenomenálního amerického uměleckého festivalu Burning man, původní kurátorský projekt 
OKO, do kterého se zapojila i pražská Leica gallery a společně byl realizován katalog k výstavě

Zuzana Samara – Žena a strom
28. 6. – 2. 9. 2018
- výstava fotografií opavské autorky 

 X inspirací – výtvarná skupina X
5.9. -21.10.2018
- výstava opavské výtvarné skupiny s širokou škálou námětů, technik a výtvarných pohledů

Factory tour 2018
25. 10. – 9. 12. 2018
- výstava kolektivu autorů z české a slovenské republiky k 90. Narozeninám Andyho Warhola

Andrzej Cieslar – Mezi pro story
12. 12. – 3. 2. 2019
- výstava maleb slezského autora reflektující krajinu východní části Slezska

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 zajímavých studentských, žákovských, ale i nadšeneckých pro-
jektů. 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 2018 bylo ve foyeru kavárny Obecního domu realizováno 
7 výstavních projektů 8 autorů. Výstava výtvarníka Aleše Kauera byla na žádost autora přesunuta o rok později. Na 
výstavách byly prezentovány různorodé vizuální techniky, od malby přes fotografii až k paličkované krajce.

Březen 2018
Hana Holáňová – Leksová – At se sejdeme v nebi
- výstava malby

Duben 2018
Hana Dubajová – Okouzlení krajkou
- výstava paličkované krajky

Květen 2018
Šárka Šlejmarová – Kresba, malba, grafika
- akvarel, olejová malba, přírodní a figurální tématika

Červen 2018
Eva Klusoňová – Hezky „zabitý“ čas
- akryl, akvarel, enkaustika. voskovaná batika

Červenec , srpen 2018
Po stopách baroka 
- výstava výtvarných prací dětí z MŠ Heydukova

Září, říjen 2018
Jan Čech – Namibie, země písečných dun
- výstava cestovatelských fotografií

Listopad, prosinec 2018
Václav Filandr – Třináct z Ostravy
Jaroslav Sedlecký – Architektura jenom tak
- ilustrace, grafika
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Dům umění a kostel sv. Václava

Za provoz zodpovídá dramaturg: Ing. Jan Kunze
Výstavář: MgA. Martin Sněhota (do července 2018)
Dramaturg DU: MgA. Dominik Beneš (od září 2018)
Grafik a programový pracovník: MgA. Vladana Fuchsová
Animátorka: Mgr. Lenka Přibylová
Technická podpora: Martin Lazar

V roce 2018 bylo v Domě umění Opava úspěšně realizováno pět výstavních bloků. První výstavní blok, který proběhl 
v měsících leden až březen, trval, bez mála, šest týdnů a setkal se s velmi dobrým ohlasem u veřejnosti. Zahrnoval 
čtyři rozdílné výstavy a návštěvníky lákal do Domu umění především tematický animační program galerijní lektorky 
Lenky Přibylové. 

Absolutním hitem výstavní sezóny se stala velká komiksová výstava, Kája Saudek, v rámci druhého výstavního blo-
ku roku, která byla ve všech prostorách Domu umění a během svého jedenácti-týdenního trvání přilákala přes sedm 
a půl tisíce návštěvníků. Nadstandardnímu počet návštěvníků se těšila už i vernisáž, která byla zpoplatněna. Největší 
oblibě se pak těšily komentované prohlídky pod vedením kurátora výstavy Davida Goldberga a Bereniky Saudkové 
a již tradičně tematický obchůdek propagačních a vzpomínkových předmětů z výstavy. 

Kromě výstavních bloků, zařazuje Dům umění pravidelně také pořady typu Noc muzeí, nebo Den dětí. Oba tyto pro-
jekty proběhly v měsíci červen. Noc muzeí se již tradičně pořádá ve spolupráci Slezského Zemského muzea a dalších 
městských organizací. Programem bylo experimentální zvukové představení v kostele sv. Václava pod názvem Ar-
chitektura zvuku a návštěvníci mohli monumentálním prostorem kostela korzovat až do jedenácté hodiny večerní. 
Den dětí již tradičně připravuje galerijní lektorka Lenka Přibylová, která ke svému konceptu využila právě probíhající 
komiksovou výstavu v Domě umění a nabídla dětem možnost stát se komiksovým hrdinou.

V průběhu letních prázdní byla v Domě umění v Opavě k vidění výstava děl Milana Kňížáka. Výjimečně to byla hned 
druhá výstava v roce, která využila všechny prostory Domu umění a i přes letní dovolenkové měsíce přilákala velký 
počet návštěvníků. Výstava proběhla v rámci třetího výstavního bloku Domu umění a trvala deset týdnů. 

Čtvrtý výstavní blok patřil již tradičně pod hlavičku velkého kulturního festivalu města Opavy, Bezručova Opava, 
který vzniká pod vedením dramaturga města Petra Rotrekla a v roce 2018 slavil svůj 61. ročník. Kromě výstavy Os-
travských a Košických autorů dominovala celému výstavnímu bloku především velmi náročná instalace koncep-
tuálního umělce Miroslava Brooše rozdělená do tří návazných proměn, jejichž poslední část bude na zeleném pro-
stranství, v plenéru před Domem umění, probíhat až do konce 62. ročníku Bezručovy Opavy a to do podzimu 2019. 
Čtvrtý výstavní blok trval šest týdnů. 

Velmi úspěšným výstavním blokem celého roku se stal poslední a tedy pátý výstavní blok, který zahrnoval instalace 
děl čtyř autorů a plně využil i prostor kostela sv. Václava. Trval devět týdnů a kromě instalací děl současných umělců 
byla realizována instalace děl Zbyňka Sekala v Oratoři Domu umění v laskavé spolupráci s Galerií Závodný Mikulov 
pod názvem Zbyněk Sekal 95. Největší prostor v celém výstavním bloku dostala díla Josefa Odrášky, na jehož tvor-
bu tematicky navázala také galerijní animace Lenky Přibylové. Dům umění uspořádal komentované prohlídky  všem 
výstavám a na tu Odráškovu přizval také legendárního ostravského herce Norberta Lichého. Celý výstavní blok se 
svou návštěvností zařadil hned za produkčně nejvíce propagovanou velkou výstavu roku, Kája Saudek.

Poslední dvě výjimečné události v produkci Domu umění na konci roku 2018 byla Noc divadel a večer na městských 
Vánočních trzích pod názvem Vánoce s OKO. Účast na celostátním projektu, Noc divadel, inicioval nový dramaturg 
Domu umění Dominik Beneš a projektem, který koncepčně připomíná pořady typu Noc muzeí, nebo Noc kostelů, 
navázal na právě probíhající výstavy v Domě umění. Spolu se studenty oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením 
na divadlo Ústavu Bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě a se studenty klasického zpěvu Církevní 
konzervatoře Německého řádu v Opavě, připravil zážitkový večer volně inspirovaný také prostory bývalého Domini-
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kánského kláštera s kostelem sv. Václava a společensko-politickými událostmi osmičkových let historie našeho státu. 
Již tradičně se Opavská kulturní organizace účastní také městských Vánočních trhů. Tentokrát byl přípravou pověřen 
dramaturg Dominik Beneš, který s galerijní lektorkou Lenkou Přibylovou připravil zážitkový interaktivní program pro 
děti i dospělé ke kterému využil sochy Špióna na Dolním náměstí, kde se trhy pravidelně pořádají. Tým Domu umění 
„obživil“ pro návštěvníky Vánoc s OKO Špióna, kterého opavané moc dobře znají a přesto, že stojí ve středu dění měs-
ta a trhů, je opomíjen a přehlížen. Pro jeden večer se stal středem pozornosti, narostly mu peříčka, andělská křídla, 
kapří ocas, sobí parohy a vševědoucí oko a plnil všem Opavanům přání. Každý návštěvník si mohl své přání vepsat na 
jedno z jeho tisíců peříček a věřit, že se díky opavskému Špiónovy vyplní. 
Akce se setkala s velmi kladným přijetím a Dům umění tak, pod hlavičkou Opavská kulturní organizace, završil svou 
výstavní a kulturní sezónu.

Galerijní animace v Domě umění 2018

V roce 2018 bylo v Domě umění připraveno k pěti blokům výstav sedm animačních programů v různých variantách 
dle věku návštěvníků. Dále byly nově nabízeny tři stálé programy, jeden celoročně, dva sezónně od dubna do října.
Programy byly navštěvovány zejména školními skupinami, zájmovými kroužky a pravidelně také rodiči s dětmi. 

Časově omezené programy k aktuálním výstavám:

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 18. 1. do 4. 3. 2018 

Živé neživé
Cílem programu bylo především rozvíjení fantazie a  výtvarné citlivosti při vnímání trojrozměrných děl, rozvíjené 
hodnotících a komunikačních schopností při formulaci a sdělování vlastních představ, nenásilné získávání vědomos-
tí o autorovi a jeho díle. 
Pro děti 2. – 5. tříd byly vytvořeny pracovní listy, s mladšími dětmi byl program realizován bez nich. Přestože byl pro-
gram určen všem věkovým kategoriím, nakonec nebyl nabízen mateřským školám s ohledem na křehkost exponátů 
a nebezpečí jejich rozbití. Zájem byl především ze strany 1. stupně základních škol.
Počet realizovaných programů od 18. 1. do 4. 3. 2018: 13

Devatero obrazů
Animace seznamovala návštěvníky s osobností Josefa Čapka prostřednictvím interaktivní tabule, pravdivých a lži-
vých výroků a skrze devět originálů, do nichž se mladší děti převtělovaly a starší žáci a studenti je propojovali s pří-
během o životě autora.
Hlavním cílem bylo kromě prohlubování vědomostí, rozvíjení výtvarné citlivosti také zprostředkování síly osobnosti 
autora, inspirace touto nezlomností při překonávání těžkých situací, sebereflexe a kresba oblíbeného člověka, zvíře-
te, prostředí či události. Kdy tato drobná kresba by měla návštěvníkům sloužit jako jakýsi talisman pro překonávání 
překážek.
Počet realizovaných programů od 18. 1. do 4. 3. 2018: 25

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 15. 3. do 3. 6. 2018 

Bez kiksu v komiksu
I přes rozsáhlost výstavy Kája Saudek 18+ se galerijní animace zaměřila pouze na komiksovou tvorbu kreslíře a sna-
žila se vtáhnout návštěvníky do tohoto světa. 
Seznamovala s vybranými postavami komiksu a s jejich reálnými předlohami, se základními údaji ze života Káji Saud-
ka, se znaky a principy komiksu, nejen s kreslířským, ale také literárním talentem Saudka. Návštěvníci si tak mohli 
vytvořit svou vlastní komiksovou identitu, vyrobit si placku s motivy komiksu, vybrat velegrandnadexplusultrasuper-
hrdinu a nakonec prostřednictvím komiksových rámu a bublin přímo do komiksu vstoupit.
Počet realizovaných programů od 15. 3. do 3. 6. 2018: 59
Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 18. 6. do 26. 8. 2018 

V Knížakátu
Program si kladl za cíl představit žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ osobnost Milana Knížáka v její rozmanitosti, 
pochopit pojem akční umění, happening, performance, event a umění akce si na vlastní kůži vyzkoušet. Program 
doplňovaly pracovní listy, hudební ukázky skupiny Aktual a tvůrčí aktivity.
Počet realizovaných programů od 18. 6. do 26. 8. 2018: 1

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 7. 9. do 21. 10. 2018 

S vůní hlíny mizí splíny
Animační program se snažil o zapojení všech smyslů návštěvníků při vnímání výstavy, kromě sluchových a čichových 
vjemů nabízel také haptické aktivity. 
Vzhledem k proměnlivosti výstavy se také samotná animace proměňovala, v závěrečném týdnu se návštěvníci aktiv-
ně mohli zapojit do její proměny, kdy sami rozbalovali vybrané balíčky hlíny, vynášeli je před Dům umění a nechávali 
je splynout se zemí.
Zároveň se v závěru výstavy uskutečnilo setkání s autorem výstavy Miroslavem Broošem, který návštěvníkům celý 
projekt Darování země představil a své výtvarné postupy předvedl.
Počet realizovaných programů od 7. 9. do 21. 10. 2018: 21
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Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 1. 11. do 31. 12. 2018 

Kdo hledá v seně
Mladší děti se s tvorbou Josefa Odrášky seznamovaly skrze úkoly schované v krabičkách, na jejichž víčkách byly mo-
tivy kupek sena nejen Josefa Odrášky, ale také Clauda Moneta. Již v úvodu si tedy musely ujasnit základní charakte-
ristiku jeho děl. Vyzkoušely si jednoduchou grafickou techniku monotypu a při plnění dalších úkolů poznávaly nejen 
další motivy autorových děl, ale i základní informace o samotném autorovi.
Starší žáci a  studenti se snažili také odlišit díla Josefa Odrášky a  Clauda Moneta, dále se seznamovali s  výstavou 
v Domě umění při hledání odlišných názvů některých děl, rozhodovali o pravdivosti výroků o autorovi, komentovali 
vybraná díla a další doplňovali vlastním tělem. Svůj tip o tom, co se ukrývá v jedné z Kupek, odhalovali v samotném 
závěru výstavy. Pro žáky 2. Stupně základních škol a studenty středních škol byly k dispozici pracovní listy.
Počet realizovaných programů od 1. 11. do 31. 12. 2018: 19

Do ticha
Animační program Do ticha dopňoval komornější výstavu šesti exponátů v prostoru oratoře a byl určen pro žáky 2. 
Stupně základních škola a studenty středních škol. Pro snadnější přístup k  informacím a možnosti individuálnější 
práce byly využívány pracovní listy. 
Ještě před vstupem do prostoru výstavy odhalovali návštěvníci základní informace o autorovi a tipovali, co vůbec 
spatří.
V oratoři pak bylo využíváno netradiční nasvětlení exponátů při vstupní mimoslovní aktivitě, po krátké prohlídce 
a zjištění základních informací se návštěvníci seznámili s pojmy skládaný obraz, schrány, samy si skládaný obraz z od-
padového materiálu při skupinové práci vyzkoušeli a v závěru rozšiřovali své výtvarné schopnosti při dokreslování 
reprodrukcí jednoho z vystavených skládaných obrazů.

Počet realizovaných programů od 1. 11. do 31. 12. 2018: 1

Stálé animační programy:

K stálým programům Život v kutně a Příběhy (z) kostela přibyl nově od září 2018 také program Hvězdy ze zdi pro 
mateřské školy, 1. stupeň základních škola a rodiče s dětmi. 

Život v kutně
Stálý výtvarně-historický program je zaměřen na historii dominikánského kláštera, na život mnichů v něm. Je nabí-
zen mateřským, základním i středním školám. Pro všechny návštěvníky je připraven pracovní list uzpůsobený jejich 
věku a nárokům.
Počet realizovaných programů za rok 2018: 

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 za rok 2018: 

Hvězdy ze zdi
Nový stálý výtvarně-historický program určený pro děti z mateřských škola a žáky 1. stupně základních škol doplňu-
je program Příběhy (z) kostela a Život v kutně. Seznamuje děti s životem svatých z fresek reliéfu a oltářního obrazu 
v kostele sv. Václava. Děti se s vybranými seznamují skrze pět úkolů, které jim přibližují důležité události z  jejich 
života.
S ohledem na věk návštěvníků je program doplňován o vysvětlení pojmů freska, reliéf, časové zařazení jednotlivých 
vyobrazení či otázky autorství.
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5. blok 2018 

Program Počet realizovaných 
programů pro školy/ pro 
veřejnost 

Počet návštěvníků školních 
programů/ programů pro 
veřejnost (platící dospělí + 
děti) 

Kdo hledá v seně 18/1 277/6+11 
Do ticha 1 11 
Celkem: 20 305 

 
Stálé animační programy 
Život v kutně 14 273 
Příběhy (z) kostela 14 226 
Hvězdy ze zdi 8/1 144/6+11 
Celkem 37 660 
 
Celková čísla 

Počet realizovaných programů v Domě umění Počet účastníků animací v DU  

176 3000 

 
Školy, které navštívily animační programy od 18. 1. do 4. 3. 2018 v Domě umění 
 
MŠ 
MŠ Hejdukova, Opava 
MŠ Jateční, Opava 
MŠ Malé Hoštice 
MŠ Pekařská, Opava 
MŠ Šrámkova, Opava 
MŠ Štítina 
MŠ Vaníčkova, Opava 
MŠ Velké Heraltice 
 
 
1. stupeň ZŠ: 
ZŠ Edvarda Beneše, Opava 
ZŠ Englišova, Opava 
ZŠ Havlíčkova, Opava 
ZŠ Chlebičov 
ZŠ Ilji Hurníka, Opava 
ZŠ Kylešovice, Opava 
ZŠ Labyrint 
ZŠ Malé Hoštice 
ZŠ Mařádkova, Opava 

ZŠ Mladecko 
ZŠ Neplachovice 
ZŠ Nový svět, Opava 
ZŠ Oldřišov 
ZŠ Slezský odboj, Opava 
ZŠ Služovice 
ZŠ Šrámkova, Opava 
ZŠ TGM, Opava 
ZŠ Velké Hoštice 
ZŠ Vrchní, Opava 
 
 
2. stupeň ZŠ: 
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Krnov 
ZŠ a MŠ Ukrajinská, Ostrava-Poruba 
ZŠ a PŠ Slezský odboj Opava 
ZŠ Boženy Němcové, Opava 
ZŠ Englišova, Opava 
ZŠ Kravaře 
ZŠ Kylešovice, Opava 
ZŠ Mařádkova, Opava 

Nový stálý výtvarně-historický program určený pro děti z mateřských škola a žáky 1. stupně 
základních škol doplňuje program Příběhy (z) kostela a Život v kutně. Seznamuje děti s životem 
svatých z fresek reliéfu a oltářního obrazu v kostele sv. Václava. Děti se s vybranými seznamují skrze 
pět úkolů, které jim přibližují důležité události z jejich života. ¨ 

S ohledem na věk návštěvníků je program doplňován o vysvětlení pojmů freska, reliéf, časové 
zařazení jednotlivých vyobrazení či otázky autorství. 

Počet realizovaných programů za rok 2018:  
 
 
1. blok 2018:  

Program Počet realizovaných 
programů pro školy/ pro 
veřejnost 

Počet návštěvníků školních 
programů/ programů pro 
veřejnost (platící dospělí + 
děti) 

Živé neživé 13 216 
Devatero obrazů 24/1 361/9+13 
Celkem: 38 599 
*počet realizovaný Lenkou Přibylovou, programy se Simonou Juchelkovou jsou započítávány 
ve statistice expozice Cesta města 
 

2. blok 2018 
Program Počet realizovaných 

programů pro školy/ pro 
veřejnost 

Počet návštěvníků školních 
programů/ programů pro 
veřejnost (platící dospělí + 
děti) 

Bez kiksu v komiksu 56/3 988/23 + 31 
Celkem: 59 1042 

 
3. blok 2018 

Program Počet realizovaných 
programů pro školy/ pro 
veřejnost 

Počet návštěvníků školních 
programů/ programů pro 
veřejnost (platící dospělí + 
děti) 

V Knížakátu 1 18 
Celkem: 1 18 

 
4. blok 2018 

Program Počet realizovaných 
programů pro školy/ pro 
veřejnost 

Počet návštěvníků školních 
programů/ programů pro 
veřejnost (platící dospělí + 
děti) 

S vůní hlíny mizí splíny 20/1 366/3+7 
Celkem: 21 376 

Počet realizovaných programů za rok 2018: 
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Další akce v roce 2018, na nichž se Dům umění podílel:

Den dětí v Domě umění 3. 6. 2018
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 čekaly stanoviště s tematicky zaměřenými úkoly. V tomto roce se v Domě umění 
jednalo o úkoly inspirované komiksovou tvorbou Káji Saudka.
 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 120 návštěvníků (z toho 65 dětí 
a 51 rodičů). 

Příměstský tábor 2018 
Již tradiční letní příměstský tábor se letos zaměřil na události, které proběhly v letech zakončených osmičkou.
1. turnus 9. – 13. 7. 2018 (13 účastníků), 2. turnus 16. – 20. 7. 2018 (16 účastníků).

MŠ
MŠ Hejdukova, Opava
MŠ Jateční, Opava
MŠ Malé Hoštice
MŠ Pekařská, Opava
MŠ Šrámkova, Opava
MŠ Štítina
MŠ Vaníčkova, Opava
MŠ Velké Heraltice

1. stupeň ZŠ:
ZŠ Edvarda Beneše, Opava
ZŠ Englišova, Opava
ZŠ Havlíčkova, Opava
ZŠ Chlebičov
ZŠ Ilji Hurníka, Opava
ZŠ Kylešovice, Opava
ZŠ Labyrint
ZŠ Malé Hoštice
ZŠ Mařádkova, Opava
ZŠ Mladecko
ZŠ Neplachovice
ZŠ Nový svět, Opava
ZŠ Oldřišov
ZŠ Slezský odboj, Opava
ZŠ Služovice
ZŠ Šrámkova, Opava
ZŠ TGM, Opava
ZŠ Velké Hoštice
ZŠ Vrchní, Opava

2. stupeň ZŠ:
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Krnov
ZŠ a MŠ Ukrajinská, Ostrava-Poruba
ZŠ a PŠ Slezský odboj Opava
ZŠ Boženy Němcové, Opava
ZŠ Englišova, Opava
ZŠ Kravaře
ZŠ Kylešovice, Opava

ZŠ Mařádkova, Opava
ZŠ Neplachovice
ZŠ Okružní, Bruntál
ZŠ Oldřišov
ZŠ Otická, Opava
ZŠ Skřipov
ZŠ Slavkov
ZŠ Sudice
ZŠ Šrámkova, Opava
ZŠ TGM, Opava
ZŠ Velké Hoštice

SŠ
Albrechtova střední škola, Český Těšín
Gymnázium Volográdská, Ostrava – Zábřeh
Mendelovo gymnázium, Opava
OA a SOŠL, Opava
SOU Stavební, Opava
SPŠ OV – Vítkovice
SŠ Velké Heraltice
SŠHS a VOŠ Opava
SŠPU Opava
ZŠ, SŠ a PŠ Velké Heraltice

Další:
CVČ Kravaře
Klub nadaných dětí při ZŠ Englišova, Opava
Kroužek orientačního běhu při ZŠ Englišova
PRAPOS, Ostrava
Příměstský tábor – Galerie U Jakoba
Reintegra, Krnov
Rodiče s dětmi
Školní družina při ZŠ E. Beneše, Opava
Školní družina při ZŠ Havlíčkova, Opava
Školní družina při ZŠ Šrámkova, Opava
ZUŠ Bruntál
ZUŠ Opava
ZUŠ Pivovarská, Bílovec
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku
ZUŠ Vladislava Vančury, Pustá Polom

Školy, které navštívily animační programy od 18. 1. do 4. 3. 2018 v Domě umění
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Ráda bych poděkovala vedení města, které nás již od roku 2007 podporuje a pomáhá nám. 

Doufám, že stoupající počet návštěvníků, svědčí o kvalitní práci našeho týmu, kterému bych chtěla poděkovat 
za nadstandardní nasazení a úsilí, se kterým se své práci věnují i v době, která je pro většinu z nás vyhrazena 
k odpočinku. 

Děkuji všem našim návštěvníkům a doufám, žen i letos si k nám budou nacházet cestu. 

Výroční zprávu předložila v Opavě dne 24. 4. 2019

  ……………………………………………
  Mgr. Marcela Mrózková Heříková, ředitelka


