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Malá inventura VELKÁ ALTERNATIVA
aneb ŽIVOT JE ZMĚNA

kostel sv. Václava a Loutkové divadlo Opava

středa–sobota 21.–24. 10. denně bez vstupného
DIVADELNÍ FESTIVAL
Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje.

středa 21. 10. start 19:00 kde kostel sv. Václava

PLAVAT V JEZEŘE 
AUTISTICKÉ LEPORELO S PŘÍCHUTÍ FRANCOUZSKÉHO KABARETU
Studio G, režie: Marek David
Wolfi je jiný, alespoň všichni kolem něj to říkají. Trpí poruchou autistického 
spektra, je to vidět na rukách, jsou křivé. Ruce houslisty. Jeho matka byla odjakživa 
zpěvačka. Pořád se někam stěhují. Wolfimu to nevadí, má svou krabici, to je jeho 
domov.
„Co děláme s lidmi, kteří se nám nehodí? Schováme je do krabice.“ 
 Marek David, autor a režisér
Vydejte se s námi na životní leporelo chlapce, který se touží stát hudbou. Za zvuku 
francouzského kabaretu a  rázných výstřelů SS mužů v  zeleném Wolfi přichází 
na to, v čem skutečně tkví jeho jinakost. Kdo je opravdu divný? On, anebo lidé 
kolem? Wolfi nevnímá kontexty doby, neumí se dívat lidem do očí, nerozumí jim, 
ale dokáže vnímat hudbu. „Je to jako když v létě skočím šipku do jezera. Neumím 
plavat, ale je to jako kdybych uměl. Voda je obal. Hudba je obal. Pod vodou je 
hudba. Já jsem nástroj, propůjčuji ruce.“
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čtvrtek 22. 10. start 10:00 kde Loutkové divadlo Opava

HRNEČKU, VAŘ! ANEB DVĚ 
POHÁDKY O HRNEČKU 
DIVADLO PRO DĚTI
Divadlo loutek Ostrava, režie: Václav Klemens
Byly jednou dva hrnečky. Jeden vařil lahodnou kaši, a ten druhý? Inu, ten byl také 
kouzelný, i když jinak. Líný Honza totiž díky němu přestal být líný.
V  loutkové inscenaci se potkávají dvě jednoduché pohádky, Hrnečku, vař! 
a O kouzelném hrnku. V té první, všeobecně známé, dostane hrneček od kouzelné 
žebračky Barunka – mladé pěkné děvče, které žije v chaloupce na kopci se svou 
krapet zapomnětlivou babičkou. A na druhém kopci žije mladý krejčík František, 
který Barunku miluje. Kromě něho si však na ni pomýšlí i  pan mlynář, mrzout 
a  hrubián. Aby dostala Barunka toho správného muže, bude muset hrneček 
navařit veliký kopec kaše! Druhá pohádka je o  líném Honzovi, řece bez vody, 
žábách a čápovi, a také o hrnčířství – děti totiž už možná ani nevědí, jak se takový 
hrnek vyrábí. Ve Dvou pohádkách o hrnečku se to dozvědí.

čtvrtek 22. 10. start 19:00 kde kostel sv. Václava

PRODANÁ NEVĚSTA 
KOMICKÁ ZPĚVOHRA
Těšínské divadlo, režie: Petr Kracik
Společný projekt České scény a loutkové scény Bajka.
Prodaná nevěsta si od své premiéry vydobyla zasloužený obdiv obecenstva, je 
dodnes stálicí českých a moravských operních divadel a trvalou součástí zlatého 
fondu světové opery. Její finální podobě, v níž je již po desetiletí uznávána, však 
předcházel poměrně zajímavý vývoj. Smetanova Prodaná nevěsta byla totiž 
původně napsána jako zpěvohra /singspiel/, kde řada dnes velmi známých 
a  populárních čísel a  výstupů byla proložena mluvenou prózu, která až později 
byla přepracována na zpívané recitativy. Z  této rané podoby bude vycházet 
i  těšínská inscenace, která tak naváže na slavné postupy barokního lidového 
operního divadla, kde na jevišti nebude chybět originální lidový orchestr, sborový 
zpěv, lidové tance i loutkové divadlo.

HRNEČKU, VAŘ! ANEB DVĚ POHÁDKY O HRNEČKU

PRODANÁ NEVĚSTA 



www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

pátek 23. 10. start 19:00 kde kostel sv. Václava

KDYŽ SE ZHASNE 
MRAZIVÁ KOMEDIE
ŠAMU, režie: Václav Benda
Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní 
gynekolog, ona majitelka a  šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich 
manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva, 
drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z  manželů, který podá návrh na 
rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému. 
Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými 
hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda a  Artur. Na první pohled by se 
mohlo zdát, že půjde o  dost nudnou párty, jenže to by ona předmanželská 
smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z  manželů, který prokáže 
tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční 
večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole.

pátek 2. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 80,- /100,-

L.D.G.C. + UP!GREAT
KONCERT KAPEL
Po čtyřech letech opět spolu. Opavští L.D.G.C. a  Ostravští UP!GREAT. Čeká Vás 
energická smršť!
L.D.G.C. crossover/rap-metal (Opava)
Kapela která míchá ve svém projevu spoustu stylů od rapu přes punk, hard core, 
nu-metal atd. Na svém kontě má EP Mimo prostor (2012) a alba Nechceš? Nech 
být (2014) a ????? (2018). V současné době dokončuje nové album, ze kterého je 
prozatím venku singl Lovepunk.
Up!Great /CZ/ 
Veronica Hurt a její chlapci.
HC/rock/nu-metalový mix s  absolutní ženskou energií. Vydali tři desky, milují 
míchání stylů nejen ve vlastní tvorbě, ale rádi spojují svá živá vystoupení 
s kapelami různých žánrů.
Sdíleli pódia s ukrajinskou crossoverovou smrští Jinjer a v průběhu minulých let se 
často objevovali na pódiích po boku moldavských nu-metalistů Infected Rain. Na 
konci minulého roku dokončili v DS studiu nové CD. Z alba jsou zatím venku dva 
singly s videoklipy – “Everyone Knows the Truth” a “Why?!”.

KDYŽ SE ZHASNE 

UP!GREAT



středa 14. 10. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

LOGOPEDIE NENÍ 
O „TDNCE“ NEBO „TDUBCE“
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Ze všech stran dnes slýcháme, že stále větší počet dětí má obtíže s řečí. Logopedie 
se však netýká pouze dětí, ale i dospělých. Tlak společnosti na všestranný rozvoj 
jedince včetně precizního verbálního projevu je stále intenzivnější. Proto se 
ve Středeční přednášce zmíníme o  několika tématech: logopedie jako vědní 
i  aplikovaný obor, profese klinického logopeda, nejčastější diagnózy v  praxi 
klinického logopeda u dětí i dospělých. Lektorky Mgr. Veronika Hlubková a Mgr. 
Eva Halfarová také poradí, v  jakých případech je vhodné vyhledat klinického 
logopeda a co je k tomu potřeba.

pátek 30. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 100,-/130,-

PRASKÁNÍ ROSTI PETŘÍKA
ANEB VEČER PRO MILOVNÍKY 
FILMOVÉ HUDBY
TANEČNÍ VEČER
Kouzlo vinylu v podání zkušeného DJ. Ti, kdo mají rádi praskání vinylových desek 
a legendární songy napříč historií, by si neměli nechat ujít taneční večer.

pátek 9. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120,-/150,-

KOPYTO – PODZIMNÍ 
FOLKOVÁ TRADICE
KONCERT
Jako každoročně se podzim nese na vlně folkového koncertu skupiny Kopyto. 
Vzhledem k  absenci koncertů s  ohledem na koronavirovou situaci bude ten 
letošní v Artu prvním vystoupením Kopyta v tomto roce v Opavě. Pavel Machold 
využil koncertní pauzy k tvorbě nových písní, z nichž některé na koncertě zazní. 
Na druhou stranu se Kopyto rozhodlo vyslyšet prosby fanoušků a „oprášit“ některé 
z  dnes již historických kousků. Rozhodně by tak mělo jít o  příjemný večer plný 
pohodových písní a veselého průvodního slova, kdy můžeme společně oslavit již 
29. narozeniny kapely. Šárka Černohorská, Lenka Weiglhoferová, Pavel Machold, 
Tomáš Andrýsek a Filip Dušek se těší právě na vás! 

sobota 3. 10. start 19:00 kde Klub Art vstupné 100,-

FAJER, CANDLE SAUCE, 
HELPNESS
HARDROCKOVÁ SEŠLOST KAPEL
Candle Sauce je dolnobenešovská hardrocková kapela, která se vylíhla v  roce 
2018, byť její zrod sahá již do roku 2017. Kapela se rozhodla dělat muziku po svém. 
Vlastní hudba, texty, drsné rify a  melodické pasáže jsou portrétem této kapely. 
Naslouchat jejím textům je jako vidět svůj vlastní život. Kapela má po svém, dá 
se říci, krátkém působení za sebou mimo jiné i vydání své debutové placky "Útěk 
z chaosu", kterou vydala v roce 2019.
Druhá kapela na pořadu večera bude opět kapela z Dolního Benešova a to Fajer, 
která hraje výhradně autorskou tvorbu. Tato partička působí na místní scéně 
(i mimo ni) od roku 2015 a za tu dobu si získala své publikum, stihla vydat svůj 
debut "Vzplanutí", prošla některými soutěžemi (Muzikomat 2018 také vyhrála). 
Kapelu Helpness není třeba moc představovat. Byla založena v  roce 1995 a po 
několika změnách na postu kytaristů, baskytaristů se celá sestava v  roce 2016 
ustálila. Helpness vydali pět alb, odehráli spoustu koncertů v  klubech a  na 
festivalech nejen v Čechách, ale i na Slovensku.

KOPYTO



3. 9. – 31. 10. kde foyer Obecního domu bez vstupného

VOJTĚCH KRÁL
OKRAJOVÁ ZÁLEŽITOST
VÝSTAVA / MALBA
Vojtěch Král se narodil v Opavě v roce 1986. Vztah k umění si začal budovat jako 
autodidakt od 15 let. Jeho současná tvorba se dělí do několika rovin, jež se navzájem 
prolínají – od striktního graffiti, přes street art až po malbu na zakázku. Velkou péči 
a čas věnuje přípravě propracovaných choreografií na fotbalové zápasy SFC Opava, 
na nichž spolupracuje s  úzkou skupinou, s níž zaznamenává celorepublikové 
úspěchy. Současná výstava v OKO zahrnuje díla namalovaná v  letech 2013–2020. 
Nejedná se zde o  tematickou výstavu, nýbrž o  výběr toho nejlepšího. Autor se 
nechává inspirovat přírodními motivy, toky barev, ale také svými nejbližšími.

foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Obecního domu

3. 9. – 1. 11. 2020
kde Galerie Obecního domu bez vstupného

RENÁTA FUČÍKOVÁ
SVĚT V ILUSTRACÍCH
VÝSTAVA / ILUSTRACE
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Výstava Svět v ilustracích Renáty Fučíkové (1964) připomínající svým poetickým 
názvem letošní 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského je určena dětem 
i  dospělým, kteří mají rádi vyprávění příběhů. Ty prostřednictvím krásných 
kreseb přední české ilustrátorky ověnčené mnoha světovými cenami, Renáty 
Fučíkové, vycházejí z  hlubokých základů evropské civilizace a  jejího kulturního 
a myšlenkového bohatství, ať už jde o ukázku z jejího rozsáhlého díla o dějinách 
Evropy, Starého a  Nového zákona anebo z  jejího nejnovějšího knižního počinu 
– Historie Čechů v  USA. Vždy vypráví divákovi srozumitelně a  v  souvislostech 
používaje k tomu nejrůznější výtvarné techniky a jejich kombinace, zejména pak 
grafiku evokující techniku proškrabávané kresby. Téma této výstavy – spojení díla 
Renáty Fučíkové a idejí J. A. Komenského – je více než příznačné, neboť autorka 
intuitivně kráčí ve šlépějích velkého pedagoga a  realizuje svůj vlastní „Orbis 
pictus“ – Svět v ilustracích. Daniela Růžičková, kurátorka

4. 9. – 25. 10. kde Dům umění

NAŠE MYSL JE VĚTŠÍ 
NEŽ SVĚT
VÝSTAVA / GRAFIKA
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského v  grafické tvorbě SČUG HOLLAR 
a jejich hostů.
Výstava, jež si vypůjčila název z myšlenkového odkazu Jana Amose Komenského, 
vznikla jako společný projekt několika různých subjektů. Na základě mnou 
sestaveného ideového konceptu jsem oslovila SČUG HOLLAR s  nabídkou 
výtvarného vyjádření se k  osobnosti a  dílu tohoto jedinečného velikána 
evropského novověku u  příležitosti 350. výročí jeho úmrtí. Výběr z  těchto prací 
by měl byt vystaven v roce 2021 v Městské galerii v Lešně, jež se Komenskému 
stalo druhým domovem. U příležitosti pozvání prezentovat tuto tvorbu v  rámci 
opavského kulturního festivalu, v  jehož letošním tématu rezonuje Komenského 
odkaz, se koncept výstavy rozrostl o  několik dalších hostů. Jedním z  nich je 
výtvarník, básník a arteterapeut Miroslav Huptych, jehož ilustrace k dílu Labyrint 
světa a ráj srdce budí zaslouženou pozornost.

Partneři výstavy: město Opava, SČUG Hollar, GVU v  Havlíčkově Brodě, Fakulta 
designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni 
Kurátoři výstavy: Daniela Růžičková (GVUHB), Pavel Piekar (SČUG Hollar), 
Renáta Fučíková (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Plzeň)

Dům umění a kostel sv. Václava

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 



31. 8. – 25. 9. kde před Domem umění

DAVID STRAUZZ
STREET ARTOVÉ UMĚNÍ V AKCI
VÝSTAVA / STREET ART
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Portrét Joy Adamsonové a  legendární lvice Elsy, který bude po dobu festivalu 
umístěn na stěně Domu umění.
David Strauzz se narodil českým rodičům v Kanadě. Tam rodiče počátkem 70. let 
emigrovali. Studoval Beal Art College (London, Ontario), poté OCAD University 
v Torontu. Do USA se přestěhoval v roce 2012. V Bostonu a v New Yorku se zúčastnil 
několika výstav. Cítil se Čechem a chtěl poznat své kořeny. V roce 2015 se usadil 
v  Praze a  vytvořil si svůj ateliér v  areálu bývalé Pragovky, Pragovka Art District. 
Miluje také malbu. Když jej zaujme nějaká tvář, tvoří ji technikou jako je koláž, 
jindy dekoláž, či asambláž, kombinuje materiály a nalezené předměty. Mnohým 
nalezeným předmětům dává nové souvislosti. Inspiraci nachází v městské kultuře, 
v ulicích a mezi lidmi, kteří tato místa užívají. Slovy Davida Strauzze: „Mým cílem je 
abstrahovat postavy a portréty a vyzvat diváky, aby se zbavili izolace a osobních 
zábran, hledali pravdu a  pravost v  každém díle a  zároveň uplatňovali svou 
vrozenou schopnost vytvářet smysluplné vztahy s lidmi a uměním prostřednictvím 
přímého kontaktu a interakce.“ David respektuje ostatní umělce street artu. Nikdy 
nepřemalovává jejich díla. Vždy tvoří na volných a legálních plochách. Prosadil se 
v Praze natolik, že byl osloven a maloval na zdi obchodního domu Kotva, kde přes 
noc vznikl portrét jeho sestry. Dle svých slov tvoří „urban art“, tzv. „murály“. Vytvořil 
osm obřích tváří na zdi v Holešovicích. Maloval na Bubenském nábřeží či na stěně 
Molotow Praha. V Opavě vystavil portrét Havla i Palacha. Do některých tváří vkládá 
písmena a svá tajemství.   Libor Hřivnáč

vernisáž DAVID STRAUZZ – STREET ARTOVÉ UMĚNÍ V AKCI

4. 9. – 25. 10. kde Dům umění

PLÁTNO A BOLEST
VÝSTAVA / MALBA
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Výstava maleb opavské rodačky Joy Adamsonové.
Bolest, trápení či rozervanost, která je pro mnoho umělců spouštěčem pro tvůrčí 
činnost, se datuje od dětství Joy Adamsonové v Opavě. Snažila se získat uznání od 
chladné a nevšímavé matky. Nebylo to nic platné – matka ji po rozvodu zapudila. 
Touha malovat naštěstí klíčila v  Joy Adamsonove dál. Do povědomí světové 
veřejnosti se po svém příjezdu do Keni nejprve zapsala jako autorka botanických 
kreseb, které nejenže splňovaly naročná technická kritéria, ale byly i svébytným 
uměleckým dílem. Joy pochopila sílu tropického světla a dokázala uplatnit jeho 
odraz v sytosti barev. Kresby, které se dodnes používají v botanických atlasech, 
vznikaly v  náročných podmínkach – na mrazivých pláních Mount Kenya nebo 
rozpálených planinách Afriky. Posílena úspěchem se Joy vrhla na další úkol 
– portréty příslušníků afrických kmenů. Zaplatila za to svým zdravím – pila 
nečistou vodu, opakovaně se jí vracely ataky malárie. Byla napadena buvolem 
i domorodcem. Přesto v letech 1944–1952 Joy na zakázku britské koloniální vlády 
namalovala přes 600 portrétů příslušníků keňských kmenů, které se mezitím 
staly součástí světového kulturního dědictví. Výstava současně přibližuje i mládí 
Joy strávené na rodném Opavsku. Mapuje rovněž její úspěchy jako světoznámé 
spisovatelky i ochránkyně přírody.  Zuzana Beranová

vernisáž PLÁTNO A BOLEST



celoročně út–ne 10:00–18:00 kde před Domem umění 
bez vstupného

ŠACH MAT 
V prostranství před Domem umění si mohou Opavané zahrát šachy na speciálním 
šachovém stolku. Figurky jsou k  vypůjčení na recepci Domu umění za vratnou 
kauci 100 Kč. V okolí šachového stolku i schodiště z ulice Solná jsme navíc nainsta-
lovali několik nových laviček.

ŠACH MAT

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. 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. Práce 
na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším 
olomouckým arcibiskupem Maxmiliánem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě 
kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní 
oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě kroměřížského zámku, několikrát 
přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy 
také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale 
Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě.

celoročně kde DŮM UMĚNÍ, GALERIE OBECNÍHO DOMU

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

Pro všechny milovníky umění jsou zde galerijní animace, při kterých se zábavnou 
formou dozvíme nejen informace o autorech, dílech či uměleckých směrech, ale 
na vlastní kůži zažijeme umělecké postupy, které podpoří naši kreativitu a nadání. 
Galerijní animace se uskutečňují přímo ve výstavních prostorách Domu umění či 
Galerie Obecního domu.

celoročně kde Dům umění

ZA TAJEMSTVÍM SOCH
NOVÁ STÁLÁ ANIMACE O SOCHÁCH VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Animace probíhá v ulicích města Opavy. Doba trvání: 90 minut.
„Před Domem umění v  Opavě zmizela slavná socha Kurta Gebauera – Utíkající 
dívka. Prázdný prostor je třeba zaplnit novým uměleckým dílem a Ty a Tvůj tým 
mají za úkol vytvořit vítězný návrh na sochu před Domem umění…“
…tak zní jedna z  úloh pro účastníky animace ZA TAJEMSTVÍM SOCH. Animace 
věnovaná veřejnému prostoru a  jeho zvelebování nabádá žáky k zamyšlení, jak 
by si představovali, aby jejich město vypadalo a snaží se v žácích probudit kladný 
vztah k veřejnému prostoru města, ve kterém žijí.
Procházka historickým centrem Opavy se zaměří především na často opomíjené 
monumenty, sochy. Sledují nás na každém rohu, z  fasád historických domů 
a kostelů, ze soklů i z fontán. Pojďme poodkrýt tajemství příběhů soch z našeho 
města. Proč zrovna tady a tahle socha? Byl by prostor na náměstí hezčí bez ní? 



celoročně kde Dům umění

HLAVA PLNÁ BAREV
STÁLÁ GALERIJNÍ ANIMACE O TEORII BAREV
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.
Co všechno se odehrává v hlavě malíře? Je jeho mysl pestrá jako paleta barev nebo 
černá jako malířský uhel? Protože malování je především o barvách, zaměříme se 
právě na ně. Objevíme tajemství míchání barev, vnímání odstínů a  naučíme se 
tajné triky malířů. Přesvědčíme se, že barevné zázraky se dají dělat jen za pomocí 
tří základních barev. Které to jsou? To společně zjistíme v  našem barevném 
programu! Součástí programu je i výtvarná dílna, ve které budeme tvořit barevná 
kouzla za pomocí chromatografie.

4. 9. – 1. 11. 2020 kde Galerie Obecního domu

O ČEM KNIHA VYPRÁVÍ
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ SVĚT V ILUSTRACÍCH
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Pro mnohé z  nás je kniha důležitým společníkem již od dětství. Celkový dojem 
z knihy často umocní i obrázky, které text doprovázejí a pomáhají dokreslit příběh. 
Proč se v knihách vlastně obrázky objevují? Na to si odpovíme v animaci O čem 
kniha vypráví. Pojďme si procvičit naše estetické cítění a objevme známé příběhy 
za pomocí ilustrací.
Součástí programu je výtvarná dílna inspirovaná dílem Renáty Fučíkové.

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 a v Galerii Obecního domu na 
Ostrožné ulici.

S  rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku programů: Mgr. 
Nelu Vlčkovou: Tel: +420 734 862 482, email: nela.vlckova@oko-opava.cz

Bližší informace: www.oko-opava.cz

www.cestamesta.cz
expozice Cesta města / Obecní dům

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

14. 6. – 4. 10. vstupné v rámci expozice Cesta města

FENOMÉN CYKLISTIKA
VÝSTAVA
Výstava vypráví příběh bicyklu a cyklistiky a přibližuje dějiny cyklistiky na sever-
ní Moravě a ve Slezsku – od vzniku nejstaršího německého klubu velocipedistů 
v  roce 1887 až do roku 1951, který znamenal konec cyklistických spolků. Věnu-
je se také prodejcům jízdních kol, cyklistickým závodům či proměnám oblečení 
pro cyklisty. Součástí výstavy jsou také předměty připomínající historii jízdních 
kol, tematické letáky, nejrůznější velocipedy, dobové cyklo doplňky a rozmanité 
kuriozity. Výstavu pro Opavskou kulturní organizaci připravil kulturně sportovní 
spolek Elegant z Ostravy a je rozšířením projektu, který byl úspěšně prezentován 
v prostorách Ostravského muzea v Ostravě. 

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. Pre-
zentovány jsou zde nejen archeologické a  historické artefakty, ale i  významná 
umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu 
průběžnému obměňování, přičemž jsou každý měsíc dočasně prezentovány za-
půjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí 
prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvní-
kům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.
Komentované prohlídky expozice jsou prováděny po předchozí telefonické re-
zervaci na recepci Obecního domu (tel: 553 791 947 nebo 734 518 907). Minimální 
počet účastníků jsou tři osoby.



14. 9. – 30. 11. kde centrum města bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
MÍSTA PAMĚTI
EXTERIÉROVÁ VÝSTAVA
Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm 
kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v  některých 
evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání 
panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž 
jmenujme zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense 
Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. 
Panelová výstava v ulicích Opavy přibližuje místa spojená s konáním kongresu.

FENOMÉN CYKLISTIKA / Foto: Archiv expozice

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

20. 10. start 17:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž k výstavě Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie bude 
zahájena v  17:00 v  Sále purkmistrů v  Obecním domě a  dále bude pokračovat 
v expozici Cesta města.

21. 10. – 14. 3. vstupné v rámci expozice Cesta města

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ 
DIPLOMACIE
VÝSTAVA
Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm 
kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v  některých 
evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání 
panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž 
jmenujme zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense 
Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. 
Výstava přiblíží nejen  průběh kongresu a mnohé evropské historické souvislosti, 
ale také samotné osobnosti a život ve městě v tomto období. Projekt v prostorách 
expozice Cesta města v Obecním domě vznikl zejména ve spolupráci statutárního 
města Opavy, Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, 
Zemského archivu a Slezské univerzity. Výstava bude zahájena 20. října vernisáží 
a  potrvá až do 14. března následujícího roku. Během této doby se mohou 
návštěvníci těšit například na komentované prohlídky a také tematické animace 
vhodné pro mateřské, základní i střední školy. 
Autory výstavy jsou mj. Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě a PhDr. 
Marian Hochel, Ph.D. ze Slezské univerzity.



24. 10. start 10:00–18:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

OPAVA V ROCE 1820 
ANEB TROCHA HISTORIE 
NIKOHO NEZABIJE*
TANEC, HUDBA, WORKSHOPY
Otevřete dveře kostela sv. Václava a  přeneste se s  námi do století evropského. 
Potkejte se s významnými osobnostmi tehdejší doby jako je kníže Metternich, císař 
František I., car Alexandr I. či korunní princ Bedřich Vilém IV., kteří společně v roce 
1820 navštívili Opavu u příležitosti Opavského kongresu. Spolu s námi poznejte 
něco málo z řemesel počátku 19. století a sami si některé z nich zkuste. Například 
tradiční výrobu košíku, ruční tkaní na rámu, paličkování a mnoho dalšího. Tento 
ojedinělý zážitek zpestří ukázka empírových tanců a  dobová hudba, která nás 
bude doprovázet po celý den. Na zahradě za kostelem bude pro návštěvníky 
připraven stánkový prodej občerstvení z  restaurace U  Přemka, kovářská dílna 
a mnoho dobových aktivit pro děti. Vítejte v Opavě v roce 1820!
*Součástí divadelního festivalu Malá inventura Velká ALTERNATIVA aneb ŽIVOT JE 
ZMĚNA

OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE

Komentované prohlídky
 s expozicí Cesta města
Nutná předchozí telefonická rezervace na recepci Obecního domu (tel: 553 791 
947 nebo 734 518 907). Maximální počet osob na jedné prohlídce: 15. Během 
prohlídky dodržujte prosím aktuální hygienická opatření.

středa 14. 10. start 10:00 kde kostel sv. Václava vstupné 20,-

KOSTEL SV. VÁCLAVA 
A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Z CYKLU OPAVA V MINULOSTI I DNES
Počátky kostela sv. Václava a  dominikánského kláštera (Dům umění) souvisí 
s příchodem dominikánského řádu do Opavy v roce 1291. V průběhu následujících 
desetiletí byl vystavěn samotný klášter, a především impozantní plně zaklenutý 
trojlodní chrám zasvěcený sv. Václavovi. Na jižní straně presbytáře byla 
vybudována kaple sv. Dominika, kde může návštěvník ještě dnes vidět původní 
gotické fresky. Kostel i klášter přestal sloužit církevním účelům na konci 18. století. 
Přes veškeré rekonstrukce a  úpravy je možné i  v  současné době v  prostorách 
bývalého dominikánského kláštera nahlédnout například do refektáře (jídelna), 
rajského dvora a ambitu (ochoz). 
Provádí: Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace)
Vstupenku zakoupíte na recepci Domu umění.

KOSTEL SV. VÁCLAVA



jaro, léto, podzim za příznivého počasí 

kde před Obecním domem

POZNEJ OPAVSKÉ 
PROMENÁDY
AKTIVNÍ PROCHÁZKA PARKY OKOLO CENTRA MĚSTA OPAVY
Vhodné 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.
Pro objednání či bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou, tel: 
+420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

jaro, léto, podzim kde kaple sv. Kříže 

KAPLE SV. KŘÍŽE
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.
Pro objednání či bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou, tel: 
+420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

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

POZNEJ SVOJE MĚSTO
AKTIVNÍ PROCHÁZKA PARKY OKOLO CENTRA MĚSTA OPAVY
Edukační program určený pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organi-
zované 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.
Pro objednání či bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou, tel: 
+420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

KAPLE SV. KŘÍŽE



Cena animace pro školy: 10 Kč za žáka + pedagogický doprovod vstup zdar-
ma. Cena animace pro rodiče s dětmi: rodič 50 Kč + 1–3 děti zdarma.

Na nepřijaté telefonní hovory odpovídáme zpět v pauzách mezi programy. 
Děkujeme za pochopení.

Bližší informace: www.cestamesta.cz, www.oko-opava.cz

21. 9. – 30. 11. kde před Obecním domem

PO STOPÁCH OPAVSKÉHO 
KONGRESU
AKTIVNÍ PROCHÁZKA CENTREM MĚSTA OPAVY
Vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Délka 60–90 minut.
Formou hádanek a her seznámí žáky s místy paměti Opavského kongresu 1820, 
kdy se Opava přesně před 200 lety stala dějištěm kongresu Svaté aliance. Město 
se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, 
Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie.
Doprovodná animace k panelové výstavě v ulicích města Opavy Opavský kongres 
1820: místa paměti.
NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZERVACE. 
V  případě dotazů či zájmu o  rezervaci kontaktujte lektorku Mgr. Simonu 
Juchelkovou tel.: +420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

4. 9. – 25. 10. kde Dům umění

JOY ADAMSONOVÁ
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, veřejnost a rodiče s dětmi.
Doprovodný program k  výstavě Plátno a  bolest. Animace přiblíží dobrodružný 
život opavské rodačky Joy Adamsonové a  její malířskou tvorbu. Do povědomí 
světové veřejnosti se po svém příjezdu do Keni nejprve zapsala jako autorka 
botanických kreseb a také jako portrétistka příslušníků keňských kmenů. Výstavou 
si připomeneme Joininy úspěchy jako světoznámé spisovatelky i  ochránkyně 
přírody.
Pro bližší informace a rezervace se neváhejte obrátit na lektorku programu 
Mgr. Simonu Juchelkovou, tel: +420 734 527 115, email: simona.juchelkova@
oko-opava.cz

duben–říjen kde kostel sv. Václava

PŘÍBĚHY (Z) KOSTELA
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost a děti s příbuznými.
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.

celoročně kde expozice Cesta města

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.
Pro objednání či bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou, tel: 
+420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

celoročně kde kostel sv. Václava

ŽIVOT V KUTNĚ
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ PROGRAM K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, veřejnost a děti s příbuznými.
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. 
Navíc si vyzkouší trpělivou práci mnichů ve scriptoriu při výrobě vlastní knižní 
záložky.
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 namalují středověkou iniciálu.



Najdete nás na:

www.oko-opava.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
Omezený počet účastníků na všechny akce – prosíme o rezervaci 
na recepci Obecního domu.

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

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

OTEVÍRACÍ DOBA: 
VÝSTAVNÍ PROSTORY OPAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE 
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO

Vydala Opavská kulturní organizace v září 2020 v nákladu 1 000 ks.

www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz

Facebook / OKO - Opavská kulturní organizace

Instagram / oko_opava

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
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,- / 130,- Bližší informace: www.oko-opava.cz

Galerie Obecního domu

3. 9. – 1. 11. 2020

Program je vhodný pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ
Cena animací: 10 Kč / žák. Pedagogický doprovod zdarma
V případě zájmu kontaktujte lektorku Mgr. Nelu Vlčkovou:
Tel: +420 734 862 482, email: nela.vlckova@oko-opava.cz

Galerijní animace k výstavě Renáty Fučíkové – Svět v ilustracích

Pro mnohé z nás je kniha důležitým společ-
níkem již od dětství. Celkový dojem z knihy 
často umocní i obrázky, které text dopro-
vázejí a pomáhají dokreslit příběh. Proč 
se v knihách vlastně obrázky objevují? 
Na to si odpovíme v animaci O čem kniha 
vypráví. Pojďme si procvičit naše estetické 
cítění a objevme známé příběhy za pomocí 
ilustrací. 
Součástí programu je výtvarná dílna inspi-
rovaná dílem Renáty Fučíkové. 

vypráví

O čem
kniha
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