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LIDSKÁ KOMEDIE V KRESLENÉM HUMORU
JIŘÍHO WINTERA NEPRAKTY
4. 4. – 5. 5. 2019
Galerie Obecního domu
Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.

Cyklus kurzů pro seniory


Věřte nevěřte médiím a internetu

únor–červen 2019 start 15:00
kde Sál purkmistrů bez vstupného
Obyčejný člověk se dnes jen těžko orientuje v záplavě informací, které se na
nás hrnou z médií, zpravodajství, reklamy, internetu, emailu. Kvalitní a ověřené
informace však pro své životy nutně potřebujeme, abychom lépe porozuměli
světu kolem sebe a abychom se mohli správně rozhodovat. Čemu a komu
ale můžeme důvěřovat? Jak se nenechat napálit podvodnými informacemi
a záměrnými manipulacemi, kterých je zvláště internet plný?
Společně se naučíme tomuto světu lépe porozumět skrze praktický kurz, v jehož
rámci se potkáte s experty z praxe, vyzkoušíte si metody ověřování informací,
dozvíte se, jak se rodí zprávy, co jsou to zprávy „falešné“, poodhalíme, jak se
pracuje s našimi emocemi a jak udržovat mediální a informační hygienu pro
vlastní pohodu a zachování dobrých mezilidských vztahů. A mnoho dalšího.
pondělí 29. 4. start 15:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

REKLAMA A MANIPULACE

KURZ PRO SENIORY
Žijeme ve světě reklam. Znějí z televize, rádia a v tisku jsou na každé straně. Ti
odolnější z nás se jim snaží vyhnout a uniknout. Jenže jejich tvůrci jsou stále
vynalézavější. Jejich metody udolání i těch nejvytrvalejších jedinců jsou velmi
propracované a mají celou řadu podob. Navíc hlásají tolik sladkých a krásných
slov…
Kromě klasických reklamních spotů využívají mnohé velké firmy dalších forem,
které nejsou na první pohled snadno rozlišitelné. Své automobily umisťují do
seriálů, na stranách časopisů se objevují redakční články oslavující zázračné účinky
kloubních preparátů a v ingrediencích receptů jsou přímo vepsané potraviny,
bez nichž bychom oběd neuvařili. Každý náš krok na internetu je sledován
a vyhodnocován. Na základě toho nám pak jsou podstrkovány reklamy a texty.
Dostáváme se tak do kolotoče nabídek šitých na míru. Tato podprahová sdělení
konzumujeme s důvěrou a jsme na nejlepší cestě ke koupi.
Společně se podíváme, co vlastně reklama je a jak jí vědomě čelit a odolat. Ať
jde o tu viditelnou a dobře rozlišitelnou či o tu, která se tváří, že s ní nemá nic
společného, a přesto byl jejím zadavatelem či iniciátorem někdo, jehož touhou
je prodávat. Řekneme si také, proč je dobré přistupovat obezřetně k reklamním
telefonátům a jak vás chrání zákon.

foyer kavárny / Obecní dům

4. 4. – 5. 5.
kde Galerie Obecního domu bez vstupného

LIDSKÁ KOMEDIE
V KRESLENÉM HUMORU
JIŘÍHO WINTERA NEPRAKTY

VÝSTAVA / KRESBA
Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.
Výstava slavného českého kreslíře, ilustrátora a karikaturisty.
Jiří Winter, znám také pod pseudonymem Neprakta, se narodil 12. července 1924
v Praze.
Vzorem při práci pro noviny a časopisy se mu stali Felix Jenewein a Vratislav Hugo
Brunner.
V říjnu 1949 založili s Bedřichem Kopecným pod jménem NEPRAKTA „firmu“
na kreslené vtipy, z nichž ten úplně první byl uveřejněn 20. listopadu 1949 ve
Svobodném slově. Už 6. prosince začala pak dvojice „Neprakta“ publikovat
i v Dikobrazu.
Roku 1960 začala Winterova spolupráce s humoristou Miloslavem Švandrlíkem. Rok
nato vyšla jejich první knížka Krvavý Bill a Viola a 5. září 1965 zahájili sci-fi povídkou
Oběť potoka Brumbalce (Pionýr) nekonečnou ságu o žácích Kopytovi a Mňoukovi,
kterou ukončili teprve roku 2007. Čítá devětadvacet svazků. 25. března 1969 vydali
Neprakta se Švandrlíkem Černé barony.
V květnu 1973 převzal Winter jako vůbec první československý karikaturista titul
zasloužilý umělec a v létě 1980 uspořádal svou největší výstavu v Křížové chodbě
a Rytířském sále Staroměstské radnice. Teprve 16. března 2001 byl ovšem zanesen
do Guinessovy knihy rekordů jako autor největšího počtu uveřejněných kreslených
vtipů (pětatřicet tisíc).
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
středa 3. 4. start 17:00

kde Galerie Obecního domu bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

1. 3. – 30. 4. kde Foyer Obecního domu bez vstupného

ŠÁRKA QUISOVÁ
TVÁŘÍ V TVÁŘ

VÝSTAVA / MALBA
Šárka Quisová je výtvarný autodidakt. Vystudovala ekonomickou školu v Opavě.
Kreslení ji provázelo již od dětství, přesto nikdy nestudovala výtvarný obor ani
nenavštěvovala žádné kurzy.
Svůj výtvarný projev přerušila na dlouhou dobu z důvodu kariéry v obchodní
sféře, nicméně se ke své lásce malování naplno vrátila v roce 2016, kdy objevila
sílu a krásu olejových barev.
Maluje především portréty, ve kterých se snaží zachytit výrazy a emoce svým
pohledem.
Její díla nyní zdobí interiéry v různých částech světa, např. v Austrálii, Americe
a také v Evropě.

Ilustrace: Jiří Winter Neprakta

Galerie Obecního domu

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz
středa 3. 4. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

„POMÁHEJ – PAMATUJ – OSVĚCUJ“
ANEB S VÁCLAVEM LIŠKOU
O SPOLKU SVATOBOR

čtvrtek 11. 4. start 19:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

HOVORY S…

TALK SHOW
Hovory s… je talk show studenta Slezské univerzity Jakuba Plaskury, která
funguje od října 2016. Základním mottem talk show je představení regionálně
známých a zajímavých lidí Opavanům tak, jak je třeba neznají. Talk show probíhá
vždy jednou měsíčně v Klubu Art. Do dubnového dílu přijali pozvání hosté:
porotce StarDance Zdeněk Chlopčík a operní pěvec Alexander Vovk.

STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Středeční přednáška s SGO bude 3. dubna věnována okolnostem vzniku
nejstaršího českého spolku Svatobor (1861), jeho zakladatelům a poslání, kterému
je věrný více než 155 let. Podporoval spisovatele a historiky, realizoval různé
pomníky a místa paměti, věnoval se vydavatelské a přednáškové činnosti.
V samostatné části přednášky bude prezentována stavba národní hrobky Slavín
na Vyšehradském hřbitově a její osudy po celé 20. století. V závěru nahlédneme
do aktuální činnosti spolku Svatobor v posledních 20 letech.
čtvrtek 4. 4. start 19:00 bez vstupného

DOMÁCÍ BYLINNÁ
LÉKÁRNIČKA

PŘEDNÁŠKA
Byliny nám nabízí spoustu možností, jak celoročně udržovat své zdraví
v rovnováze. Čím vybavit svou domácí bylinnou lékárničku, poradí autorka knihy
Moudrost přírodního léčení Renáta Jahodová.

BABY SECONDHAND

DOMÁCÍ BYLINNÁ LÉKÁRNIČKA

pátek 12. 4. start 20:30 kde Klub Art vstupné 120,- / 150,-

BABY SECONDHAND

KONCERT PUNK
V pátek 12. 4. vystoupí v Klubu Art opavská kabaret-punková formace Baby
Secondhand. Skupina je složena ze známých postav opavské scény – Bart / Staré
Pušky, Proti směru, ŠONAJ / The Fall od Ghostface , Béďa /Proti směru/, známý
opavský tatér Bekus a další. Můžete se těšit na parádní živou show s českými texty.
Jako hosté se představí Upsidedown – punkrocková kapela z Litomyšle.

sobota 13. 4. start 20:00 kde Klub Art vstupné 170,- / 200,-

ČESKÉ SRDCE

KONCERT ROCK
Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.
Koncert české kapely slavící 30 let na české hudební scéně, spojující melodický
kytarový rock s inspirací keltskou hudbou.
První deska kapely měla díky své originalitě nečekaný úspěch u posluchačů
poměrně širokého věkového spektra. Po turné po České republice následovala
koncertování v Německu, Rakousku a Francii.
Zásadním mezníkem v životě kapely bylo seznámení a spolupráce s Alanem
Stivellem, francouzským multiinstrumentalistou, který se proslavil hlavně hrou na
keltskou harfu. Výsledkem bylo druhé album Českého srdce – „Srdce z Avalonu“.
Ve spolupráci se Stivellem vyšla v roce 1998 další deska pod názvem „Oheň, voda,
vzduch" s hostujícím Ronanem le Bars, jedním z nejlepších francouzských hráčů
na irské dudy.
Na albu „Znamení“ z roku 2003 spolupracovala celá řada předních českých umělců
– např. Lucie Bílá, Michal Pavlíček, Blanka Šrůmová, Jan Hrubý a další. Stěžejní
skladbou alba je písnička „Bosou nohou žárem“ s Lucií Bílou.
Následovalo předposlední album „Náměsíčnej“ a nyní vydali novinku „Noční
motýl“.

LANGE NACHT DER KURZEN TEXTE

středa 17. 4. start 18:30 kde Klub Art bez vstupného

LANGE NACHT
DER KURZEN TEXTE

DLOUHÁ NOC KRÁTKÝCH TEXTŮ

ČESKÉ SRDCE

LITERÁRNÍ ČTENÍ
Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.
Tradiční literární akce Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě, tentokráte
o štěstí.
19. Dlouhá noc krátkých textů se bude jako obvykle konat v opavském Klubu Art.
Již tradičně si účinkující připraví pětiminutová čtení textu, která jsou vždy zahájena
úvodními slovy k autorovi textu a vybrané knize. Kromě německy psaných textů je
možno přispět i texty v jiných jazycích, které se nejlépe vztahují k Německu nebo
Česku a týkají se tématu štěstí.
I tentokrát bude zastoupeno vše, co se dá najít v literatuře v podobě krátkých
i delších textů. Způsoby prezentace bývají různorodé stejně jako jejich obsahy.
Můžeme se těšit na klasická čtení, scénická představení, ale také zpívané texty.
V každém vstupu se odráží láska k textu a vnitřní pocity účinkujících, které se jako
magnet přenášejí na publikum a nechávají oživnout literaturu nezapomenutelným
způsobem.

čtvrtek 18. 4. start 21:00 kde Klub Art vstupné 120,- / 150,-

ELECTRO SWING PARADISE

PARTY
Noc plná elegance první republiky si podmaní Opavu. Electro Swing Paradise je ráj
pro všechny dámy a gentlemany, kteří se chtějí bavit na stylové úrovni. Swingová
a electroswingová tančírna otevře své brány v předvečer státního svátku –
Velkého pátku. Není nad čím se rozmýšlet, nahoďte dresscode a vyrazte do zlatých
časů první poloviny 20. století s oblíbeným DJem Dr. Zeppelinem a jeho přáteli.

středa 24. 4. start 18:00 kde Klub Art vstup zdarma

FASHION REVOLUTION
VEČER

AUDIOVIZUÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ
„Fashion Revolution je uvědomění si toho, že naše oblečení nepadá z nebe.
Vyrábějí ho lidé, kteří mají potřeby, touhy a sny. Stejně jako ty nebo já.“
Audiovizuální představení mezinárodní iniciativy Fashion Revolution a beseda
se stylistkou a manažerkou charity shops Natálií Bernard, která se dlouhodobě
zabývá udržitelnou módou. Natálie během večera přiblíží témata jako fastfashion,
slowfashion nebo upcyklace textilu, nabídne tipy pro šatník, představí koncept
MOMENT charity shops a další.
Akce je součástí projektu „Příběh jednoho trička II“, který připravuje spolek
Kapradí. Více na www.kapradi.webnode.cz/pripravujeme/
Fashion Revolution je mezinárodní iniciativa, která vznikla v Londýně, v přímé
reakci na pád bangladéšské oděvní továrny Rana Plaza, 24. dubna 2013. V jejích
troskách zahynulo 1130 lidí a více než 2500 dalších bylo zraněno.

HORNÍČEK 100 (PÍSNĚ A SMÍCH)

neděle 28. 4. start 18:00 kde Klub Art vstupné 100,- / 120,-

HORNÍČEK 100
(PÍSNĚ A SMÍCH)

VZPOMÍNKOVÝ VEČER A KONCERT
Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.
Režie: Olga Strusková
Průvodce večerem: Igor Šebo
Přednes: Jaromír Meduna
Klavírní doprovod: Jiří Toufar
Vítejte ve vzpomínkách na Miroslava Horníčka.
Vzpomínat bude Igor Šebo, šansoniér, herec a moderátor, který s Miroslavem
Horníčkem prožil deset let na českých a slovenských jevištích. Z jejich společného
vystoupení, uváděného pod názvem Písně a smích, vznikla nahrávka, která je
cenným materiálem soukromého archivu Igora Šeba. Uslyšíte z ní autentický hlas
Miroslava Horníčka doprovázený řadou fotografií z umělcova života.
Igor Šebo bude vzpomínat a zpívat za klavírního doprovodu Jiřího Toufara. Ukázky
z díla M. Horníčka uslyšíte v přednesu Jaromíra Meduny.

expozice

Cesta města / Obecní dům

www.cestamesta.cz

út–ne 10:00–18:00
vstupné základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / skupinové vstupné dospělí
(min. 10 osob) 20,- za osobu / školní skupiny 10,- za žáka, pedagogický dozor
zdarma / platí pro všechny výstavy

celoročně út–ne 10:00–18:00

DĚJINY OPAVY

expozice Cesta města / stálá expozice k dějinám města Opavy
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných
exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století.
Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná
umělecká díla. Expozice je průběžně obměňována, přičemž každý měsíc jsou
dočasně prezentovány zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě.
Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který
návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.
Komentované prohlídky expozice jsou prováděny po předchozí rezervaci na tel.:
+420 730 584 697. Cena individuálně domluvené prohlídky je 500 Kč.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
úterý 9. 4. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

NAROZENÍ, KŘTINY
A ŠESTINEDĚLÍ
V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE

PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Mgr. Veronika Hrbáčková (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Narození je stejně jako smrt mezní okamžik života člověka. Strach z nevědomostí
a bezmoc nad situací v období před těhotenstvím, během těhotenství a po
porodu, ve které se žena po staletí nacházela, vedly k představám o jejím ohrožení.
Věřilo se, že žena je v tento čas vystavena působení tajemných a nepříznivých sil.
Aby se jim lidé vyhnuli, snažili se předcházet nepřátelským okolnostem splněním
různých úkonů a příkazů lidové tradice. V rámci přednášky a prezentace fotografií
rozličných sbírkových předmětů z Vlastivědného muzea v Olomouci se návštěvník
seznámí, jak se v průběhu staletí lidstvo srovnávalo s hrozbami a nebezpečím,
které provázely příchod dítěte na svět a jak se žena a její okolí chovalo v době
po porodu.

21. 2. – 12. 5. 2019
kde expozice Cesta města vstupné v rámci vstupu do expozice
VÝSTAVA
Výstava představí nejrůznější typy kočárků z let 1880–1980, které shromáždili
a zrestaurovali manželé Šormovi z Roztok u Prahy. V roce 2016 tuto sbírku
zakoupilo Muzeum regionu Valašsko, které ji instalovalo v prostorách zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí a následně také zapůjčovalo dalším muzeím.
Nyní mají možnost tuto unikátní kolekci spatřit i návštěvníci expozice Cesta
města. Výstavu doplní také část věnována dětství v Opavě, kterou ve spolupráci
se Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Opava, sběratelem
Janem Dlugošem a za pomoci obyvatel Opavy připravili zaměstnanci Opavské
kulturní organizace.

Foto: Vlastivědné muzeum v Olomouci

AŽ PŘILETÍ ČÁP

Cyklus PŘEDNÁŠEK pro seniory


Opava v minulosti i dnes

středa 10. 4. start 10:00 kde Schösslerův salónek vstupné 20,-

DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
JOY ADAMSONOVÉ

Foto: soukromý archiv Zuzany Beranové

PŘEDNÁŠKA
Přednáška z cyklu přednášek a komentovaných prohlídek Opava v minulosti
i dnes určeného především seniorům.
Dětství a dospívání opavské rodačky, spisovatelky, malířky, ochránkyně zvířat
a autorky známých knih Volání divočiny a Příběh lvice Elsy Joy Adamsonové
bylo poznamenáno především problematickým vztahem s rodiči, ke kterým se
neustále snažila najít cestu. Zároveň však také prožila krásné chvíle ve vile, kterou
vybudoval její pradědeček Carl Weisshuhn. Zde se svými bratranci a sestřenicemi
hráli nejrůznější hry a užívali si chvil bezstarostného dětství. Podrobněji Vás
s prvními léty života této významné opavské rodačky seznámí kurátorka expozice
Bc. Lenka Čížová.

Výstava AŽ PŘILETÍ ČÁP

úterý 16. 4. start 17:00 kde Švédská kaple vstupné 50,- / 30,- / 90,-

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
ŠVÉDSKÉ KAPLE

Provádí: Mgr. Hana Fabiánová
Gotické kapli svatého Kříže v Opavě-Kateřinkách většina místních neřekne
jinak než Švédská kaple. Toto označení poukazuje na jeden ze zvratů v její více
než šestisetleté historii, období, kdy za třicetileté války sloužila jako místo
protestantských bohoslužeb, což je obecně známo. Věděli jste ale, že se kaple také
proměnila v sýpku? A že všechny proměny a změny funkcí, jimiž prošla, přečkala
i část gotických nástěnných maleb na jejích zdech? Jedinečný cyklus třinácti
znamení konce světa vznikl v první polovině 15. století. Jedná se o téma pro
nástěnnou malbu dosti neobvyklé, zvolené snad s ohledem na zuřící husitské války
a myšlenky na rozvrácení dosavadního řádu věcí. Umožňuje nám nahlédnout, jak
si středověk představoval zánik pozemského světa. Právě příběhu fresek, jejich
historii a tomu, o čem vyprávějí, se bude věnovat komentovaná prohlídka.

středa 24. 4. start 16:30

kde expozice Cesta města vstupné v rámci vstupu do expozice

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
AŽ PŘILETÍ ČÁP

Výstavou věnovanou historickému vývoji kočárků a dětství v Opavě Vás provede
kurátorka expozice Bc. Lenka Čížová.

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

jaro, léto, podzim za příznivého počasí

start před Obecním domem

21. 2. – 12. 5. 2019

KOČÁREK MOJÍ BABIČKY

Animační program k výstavě Až přiletí čáp vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče
s dětmi.
V kočárku se vozil každý z nás. Přijďte se podívat na ty nejkrásnější kočárky,
v kterých mohli jezdit rodiče či prarodiče Vašich žáků. Jak se lišilo jejich dětství
od toho dnešního? Součástí tohoto hravého programu jsou i ukázky dobových
hraček a fotografií.

jaro, léto, podzim

POZNEJ OPAVSKÉ
PROMENÁDY

Aktivní procházka parky okolo centra města Opavy.
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Délka 60–90 minut.
Formou hádanek a her seznámí žáky se současnými i někdejšími památníky,
sochařskými díly, fontánami a stavbami, jež spoluutvářely prostor promenádních
parků. Trasa a pomůcky jsou přizpůsobeny věku účastníků. Nejmladší žáci budou
mít k dispozici obrázkovou mapu, pro starší žáky a studenty jsou připraveny
pracovní listy.

kde Kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách

KAPLE SV. KŘÍŽE

UNIKÁTNÍ GOTICKÁ PAMÁTKA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY
Muzejní animace vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
délka trvání 60–90 min. / v prostoru není WC
Využijte možnost seznámit se s tímto unikátním objektem blíže nejen jeho
pouhou návštěvou a pohledem na relikty fresek. Animační program Vás provede
historií objektu, kterému se dnes říká Švédská kaple, a umožní poodhalit jeho
uměleckou výzdobu.

celoročně kde expozice

POŽÁRNÍ OBRAZ
VYPRÁVÍ O BAROKU

Stálý animační program
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Mladší žáci se dozvědí, co je to baroko a jak ho poznáme. Pomohou jim k tomu
zvětšené detaily tzv. Požárního obrazu města Opavy, barokní sochy apoštolů, části
barokních oděvů, přičemž si sami barokní šat namalují. Se staršími žáky a studenty
se kromě obecných poznatků o baroku zaměříme i na jeho projevy v Opavě a to
nejen v církevní, ale i světské architektuře.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí
start před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO

Aktivní procházka historickým centrem Opavy – edukační program určený
pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Formou hádanek a her seznámíme žáky s historickými pamětihodnostmi i jinými
zajímavostmi centra města Opavy.
V nabídce dvě trasy:
I. TRASA (Beethovenova ulice, Matiční ulice, Rybí trh, Horní náměstí, Popská
a Ostrožná ulice)
II. TRASA (Masarykova ulice, Minoritský klášter, kostel sv. Ducha, Sobkův palác,
Blücherův palác, kostel sv. Vojtěcha a bývalý klášter jezuitů, kostel sv. Janů)
Součástí okruhu jsou pozůstatky i nedochované části hradebního komplexu,
např.: Zavřená brána, Ratibořská brána či opavský zámek.

celoročně kde expozice

OPAVSKÁ NEJ

Muzejní animace k výstavě Opavská NEJ vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
délka trvání 60–90 minut.
Program přiblíží zajímavosti z opavské historie, která se pyšní prvenstvím
v nejrůznějších oblastech. Má dvě varianty, v každé je 10 opavských nej, které jsou
spjaté s výstavami, jež probíhaly vedle Obecního domu.
I. Seznámí s Bredou, největším obchodním centrem své doby, představí Joy
Adamsonovou a její lvici Elsu a také básnickou sbírku Slezské písně.
II. Věnuje se například mílovému právu, největší továrně na sušenky, jejíž historie
je spjata se jménem Fiedor, nejstaršímu muzeu či jediné konkatedrále v ČR.
Případně je možné absolvovat výběr z obou výstav.

celoročně kde expozice

CESTA DĚJINAMI MĚSTA

Stálý animační program
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Město Opava oslavilo v roce 2014 výročí 790 let, přijďte poznat prostřednictvím
animačního programu bohatou historii našeho města od pravěku po současnost.
Animace má varianty pro všechny stupně vzdělávacích zařízení, její součástí
jsou zábavné a názorné úkoly s využitím interaktivní tabule, modelu, repliky
historických oděvů a předmětů. Součástí programů pro ZŠ a SŠ je navíc promítání
animovaného filmu „Obživlá Opava“ a pracovní listy.

Cena animace pro školy: 10 Kč za žáka + pedagogický doprovod vstup zdarma.
Cena animace pro rodiče s dětmi: rodič 50 Kč + 1–3 děti zdarma.
V případě dotazů či zájmu o rezervaci kontaktujte lektorku
Mgr. Simonu Juchelkovou.
tel.: +420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.cestamesta.cz
Na nepřijaté telefonní hovory odpovídáme zpět v pauzách mezi programy.
Děkujeme za pochopení.

muzejní animace KOČÁREK MOJÍ BABIČKY

muzejní animace v kapli sv. Kříže

út–ne 10:00–18:00
VSTUPNÉ základní 60,- / zlevněné 40,- / rodinné 110,- / skupinové vstupné
dospělí (min. 10 osob) 40,- za osobu / školní skupiny 10,- za žáka,
pedagogický dozor zdarma / platí pro výstavu Ááách – československý filmový
plakát 60.–70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky

22. 3. – 16. 6. kde Dům umění

ÁÁÁCH

ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ
PLAKÁT 60.–70. LET

ZE SBÍRKY PLAKÁTŮ TERRYHO PONOŽKY
VÝSTAVA / PLAKÁT
Výstava představí takřka 200 autorských výtvarných plakátů, které vytvořili přední
českoslovenští výtvarníci v rozmezí let 1960–1975 pro Ústřední půjčovnu filmů
v Praze.
Českoslovenští výtvarníci mohli do svých výtvarných návrhů transformovat jazyk
své volné tvorby, mnohdy inspirovaný v té době novými uměleckými směry, jako
byly pop art, lettrismus, český informel a další. Z existenčních důvodů (neexistence
trhu s uměním a nemožnost výstav) se plakátové tvorbě, ale i další práci na poli
užitého umění (obálky knih, ilustrace apod.), věnovali nejvýznamnější výtvarní
umělci té doby, pro něž představovala tato práce jednu z mála možností obživy.
Výstava v Domě umění v Opavě představí soubor přibližně 200 filmových
plakátů rozdělených do čtyř základních skupin. V ambitu a oratoři najdete
Profily jednotlivých výtvarníků. V 1. patře sloupové síně budou představeny
plakáty k slavné Československé nové vlně a plakáty k Československým kultovním
filmům a čtvrtou skupinu tvoří Plakáty k zahraničním filmům, které byly uváděny
v československých kinech v 60. a 70. letech a které můžete zhlédnout v 2. patře
sloupové síně. 
Pavel Rajčan – kurátor výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
čtvrtek 11. 4. start 16:00 kde Dům umění
vstupné dle vstupného na výstavu

PŘEDNÁŠKA O FILMOVÝCH
PLAKÁTECH

Přednáška o filmových plakátech předních československých výtvarníků
s kurátorem sbírky filmových plakátů Terryho Ponožky Pavlem Rajčanem. (délka
90–120 minut)

22. 3. – 16. 6.

FILMOVÁ GALANTERIE
TERRYHO PONOŽEK

Po celou dobu výstavy Filmových plakátů si návštěvníci DU mohou v obchůdku
Terryho Ponožek zakoupit tematické předměty k výstavě, např. kopie plakátů,
pohlednice, filmové ponožky a trička.

Foto: sbírka plakátů Terryho Ponožky
www.terryhoponozky.cz

Dům umění a kostel sv. Václava

pondělí 1. 4. start 17:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
FESTIVALU DALŠÍ BŘEHY

úterý 9. 4. start 17:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

PŘÍBĚHY JEŽÍŠKOVÝCH
VNOUČAT

ZAHÁJENÍ

VÝSTAVA

Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.
Slavnostní zahájení festivalu s kulturním programem – vernisáž výstavy, koncert,
taneční vystoupení, charitativní dražba obrazů a poselství štěstí na cestu domů…

Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.
Vernisáž fotografické výstavy a beseda s autory nejúspěšnějšího projektu Českého
rozhlasu Olgou Štrejbarovou a Martinem Ondráčkem.
Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při
jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel
domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro
ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na
světě.
Spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci a dobrovolníky, kteří se soustředili kolem
facebookové skupiny Ježíškova vnoučata, dokázali splnit během dvou měsíců
600 vánočních přání babičkám a dědečkům v domovech pro seniory a dalších
podobných zařízeních.
V roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat pustil Český rozhlas. Oslovil
stovky domovů pro seniory, zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb.
O projektu odvysílal velkou informační kampaň a řadu reportáží.
Projekt dobrovolně podporovala řada známých osobností – Karel Gott, Eva
Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus, Lucie Bílá, Jiří Bartoška, Ewa Farna a další.
Přes 14 000 seniorů mělo před rokem o dost hezčí Vánoce. Plné překvapení
a údivu. Pro mnohé z nich to byl totiž první dárek po letech.
Kolik lidí, tolik přání a tolik příběhů. Ty nejsilnější jsou zachyceny textem i desítkami
reportážních snímků ve stejnojmenné knize.

Úvodní slovo primátora města Opavy Tomáše Navrátila
Štěstí z nebe
Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy V. Kálika
Děti z výtvarného oboru umělecké školy vytvořily nádherné grafiky Zvířat – svých
duchovních průvodců, poskládaly a natiskly léčivou energií nabité Mandaly
a namalovaly obrazy Andělů, přinášejících ochranu, sílu a pomoc.
Koncert Viktorie Černíkové
Rodilá Opavanka se sametovým hlasem, která se mimo jiné probojovala i do finále
Superstar, zazpívá několik písní ze svého repertoáru.
Taneční vystoupení za zvuků zpěvů a bubnů
Koncert studentů z pěvecké třídy Zuzany Vávrové doplní taneční vystoupení
studentek Hany Pinkowské a bubeníci pod vedením Ivo Samiece naladí váš
srdeční tep na zdravou frekvenci.
Štěstí poslat dál – Benefice pro Matýska
Tvorba a vystoupení žáků ZUŠ Opava tentokrát přinese radost mnohonásobnou.
Nejen že děti z výtvarného oboru vytvořily krásná výtvarná díla, ale s nadšením
je také nabízejí k aukci i prodeji, aby pomohly Matýskovi, který to neměl v životě
zrovna lehké. Staňte se i vy součástí tohoto láskyplného kruhu – udělejte si radost
a vydražte či kupte obrázek. Bude vás jistojistě hřát u srdce, ozdobí váš domov
nebo jej můžete darovat a Štěstí poslat dál...

PŘÍBĚHY JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT

L´ARIANNA

středa 17. 4. start 18:30 kde kostel sv. Václava vstupné 250,- / 125,-

LITURGIE JANA
ZLATOÚSTÉHO

LITURGIE JANA ZLATOÚSTÉHO

KONCERT
Koncert operního sboru Slezského divadla Opava ve spolupráci se smíšeným
sborem Církevní konzervatoře Německého řádu.
Dne 17. dubna 2019 v 18.30 hod. v kostele sv. Václava v Opavě uvede operní
sbor Slezského divadla Opava ve spolupráci se smíšeným sborem Církevní
konzervatoře Německého řádu v Opavě Liturgii sv. Jana Zlatoústého, opus 41
skladatele Petra Iljiče Čajkovského.
Sólový part přednese otec Rafael, hudebního nastudování a dirigování se ujala
sbormistryně a profesorka CKNŘ Kremena Pešakova. Uvedení této pravoslavné
sborové skladby v originálním staroslovanském jazyce je ojedinělé a pro
milovníky sborového zpěvu bude zcela jistě mimořádným uměleckým zážitkem.
Srdečně zveme.
Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893) je ruský hudební skladatel a jeden
z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů s širokým záběrem
skladatelské tvorby. Známé jsou jeho koncerty, symfonie, balety (Louskáček,
Labutí jezero), opery (Evžen Oněgin, Piková dáma) atd. Na svých pracovních
cestách dirigoval i v Praze, kde se seznámil s Antonínem Dvořákem.

Jana Andělová-Pletichová

úterý 23. 4. start 20:00 kde kostel sv. Václava
vstupné 150,- / 180,- / 100,- abonenti

L´ARIANNA

OPERA
Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.
Autor: Claudio Monteverdi, Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík
Režie, scéna, kostýmy: Tomáš Hanzlík
Účinkuje: Ensemble Damian
Sólisté:
Ariadna – Kristýna Vylíčilová (soprán),
Venuše, Dorilla – Dora Rubart-Pavlíková (soprán)
Amor, 1. rybář (původně posel), Bakchus – Martin Ptáček (kontratenor)
Apollon, Theseus – Filip Dámec (tenor)
Rádce, 2. rybář (posel), Jupiter – Jiří Poláček (bas)
Marek Kubát – theorba, Martin Smutný – varhanní pozitiv, Jakub Michl – viola da
gamba
Délka představení: 100 minut, v originálním znění italsky
Volná rekonstrukce barokní opery z roku 1608 v podání Ensemble Damian
Ariadna (italsky Arianna) Ottavia Rinucciniho (1561–1621), zhudebněná Claudiem
Monteverdim (1567–1643) byla provedena poprvé v Mantově jako jeden
z hlavních bodů oslav sňatku Francesca Gonzagy a Margherity Savojské 28. 5.
1608. Do toho dne Mantova žádné tak velkolepé hudební představení nezažila.
Z Monteverdiho Ariadny se do dnešních dnů dochovalo pouze libreto a slavné
lamento opuštěné titulní postavy. Původní libreto je vodítkem k vyprávění
příběhu o ženě, která pro lásku přestoupí všechny zákazy, pokoří se a je následně
svým milencem opuštěna na nehostinném ostrově. Ve chvíli nejtěžší osobní krize,
kdy se již loučí se životem, potkává boha vína, který z ní učiní svou manželku.

celoročně kde DŮM UMĚNÍ

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
Pro školní a organizované skupiny (družiny, kroužky, rodiče s dětmi, nadšence)
nabízíme k vybraným výstavám animační programy, které zprostředkovávají
zábavnou formou nejen informace o autorech, dílech či uměleckých směrech, ale
především zážitky z interakce s vystavenými díly uskutečněné přímo v prostorách
Domu umění či Galerie Obecního domu.

25. 3. – 16. 6. 2019 kde Dům umění

MIROSLAV BROOŠ – DAROVANIE… ZEME III

do konce roku 2019 kde před Domem umění
bez vstupného

MIROSLAV BROOŠ
DAROVANIE… ZEME III

VÝSTAVA / SITE-SPECIFIC INSTALACE
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající
dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka
prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala
v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu
dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky
a dalších míst s tou opavskou…

celoročně út–ne 10:00–18:00 kde kostel sv. Václava
vstupné v rámci vstupu na výstavu
V případě příprav akcí a svateb je kostel pro veřejnost uzavřen.

OBRAZ SV. VÁCLAVA

Autorem obrazu, představujícího scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský
malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář
katedrály sv. Václava v Olomouci.

NESTRHÁVAT ZE ZDI,
PROSÍM!

GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ ÁÁÁCH - ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ
PLAKÁT 60.–70. LET ZE SBÍRKY PLAKÁTŮ TERRYHO PONOŽKY
Program vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ a rodiče s dětmi
Že je filmový plakát komerční záležitost bez umělecké hodnoty a do galerie
nepatří? Že je dobrý tak na pokreslení z druhé strany? Proč se mu v 60. a 70. letech
minulého století věnovali přední českoslovenští výtvarníci? A mohly jej ovlivnit
moderní umělecké směry? Přijďte to zjistit, ale plakáty nestrhávat ze zdi, prosím!

celoročně kde Dům umění

ŽIVOT V KUTNĚ

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ a SŠ
Menší děti se vydají po stopách mnichů, zjistí, co klášterní život obnášel, jak to
v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a kde vlastně dominikáni vzali své jméno.
Žáci a studenti si ujasní události související se vznikem kláštera, odhalí jeho dřívější
podobu i chod, naučí se rozlišovat jednotlivé mnišské řády i atributy svatých a na
závěr si vyzkouší namalovat středověkou iniciálu.

duben–říjen

HVĚZDY ZE ZDI
ANEB VÁCLAV A TI DRUZÍ
GALERIJNÍ ANIMACE V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Program vhodný pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi
Nástěnné malby kostela sv. Václava a kaple sv. Dominika jsou plné příběhů. Kdo
jsou jejich aktéři? A co se jim přihodilo? To, že se v kostele sv. Václava objeví výjevy
ze života sv. Václava, asi nepřekvapí, ale kdo jsou další postavy? Poodhalí nám
barokní a dokonce i gotické fresky svá tajemství? Přijďte poznat hvězdy ze zdi.

duben–říjen
galerijní animace VRYTO DO PODLAHY

PŘÍBĚHY (Z) KOSTELA

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost
Animace nás zavede na magické místo, kterým kostel sv. Václava rozhodně je,
a nabídne tak příležitost poznat jednotlivé architektonické slohy související s touto
stavbou, seznámit se s příběhy z fresek zdobících tento prostor či zhlédnout výjev
ze života sv. Václava na oltářním obraze.

Cena animací pro školní skupiny: 10 Kč za osobu/ pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 50 Kč rodič + 1 – 3 děti zdarma
Cena animací pro dospělé: skupina do 10 osob 40 Kč/ nad 10 osob 20 Kč
Animace probíhají v Domě umění na Pekařské ulici.
S rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku Mgr. Lenku
Přibylovou: Tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz
galerijní animace ŽIVOT V KUTNĚ

V případě zájmu o stálé programy Život v kutně a Příběhy (z) kostela můžete
kontaktovat obě lektorky programu: Mgr. Simonu Juchelkovou: Tel: +420
734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz nebo Mgr. Lenku
Přibylovou: Tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
RECEPCE OBECNÍHO DOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+420 553 791 947 / +420 734 518 907
denně 10:00–18:00 / polední přestávka 12:00–13:00
RECEPCE DOMU UMĚNÍ
Pekařská 12, 746 01 Opava
dum.umeni@oko-opava.cz
+420 553 668 734 / +420 734 862 481
otevřeno út–ne / 10:00–18:00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Omezený počet účastníků na všechny akce – prosíme o rezervaci
na recepci Obecního domu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
VÝSTAVNÍ PROSTORY OPAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO

Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
www.facebook.com/OKO - Opavská kulturní organizace
www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz
Vydala Opavská kulturní organizace v březnu 2019 v nákladu 1 000 ks.
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Opav sk á
ku lt ur ní
or ga ni za
K VÝSTAVĚ
ce zv e na
ÁÁÁCH – ČESKOSLOVENSKÝ
GALERIJNÍ
ANIMACI
60 .–7 0. LET
ZE SBÍRKY
FILMOVÝ PLAKÁT
PLAKÁT Ů TERRYHO
PONO ŽKY

NESTRHÁVAT

ZE ZDI,
PROSÍM
!

Opavská kulturní organizace zve na

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019
v srdci Vašeho města
1. turnus
8.–12. 7. denně 7:30–16:00 / obsazen
2. turnus
15.–19. 7. denně 7:30–16:00
Výtvarně–historický tábor tentokrát
na téma secese.
Kromě poznávání, her, tvoření a výletů,
zažijeme spoustu zábavy.
Cena: 1 500 Kč
(v ceně je zahrnut pitný režim, oběd, odpolední svačinka, vstupné
a doprava na exkurze, veškeré materiály a pomůcky)

Bližší informace a přihlášky:
Mgr. Simona Juchelková: tel.: +420 734 527 115,
e-mail: simona.juchelkova@oko-opava.cz

Že je filmový plakát komerční záležitost bez umělecké hodnoty
a do galerie nepatří? Že je dobrý tak na pokreslení z druhé strany?
Proč se mu tedy v 60. a 70. letech minulého století věnovali přední
českoslovenští výtvarníci? A mohly jej ovlivnit moderní umělecké směry?
Přijďte to zjistit na galerijní animaci, ale plakáty nestrhávat ze zdi, prosím!
Program vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a veřejnost.
Animace probíhají v Domě umění na Pekařské ulici.
Cena animací pro školní skupiny: 10 Kč za osobu / pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 50 Kč rodič + 1–3 děti zdarma
Cena animací pro dospělé: skupina do 10 osob 60 Kč / nad 10 osob 40 Kč

www.terryhoponozky.cz

Rezervace či dotazy: lektorka Mgr. Lenka Přibylová
Tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz

Opavská kulturní organizace, p. o.
Ostrožná 46, Opava / www.oko-opava.cz

