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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. 

V roce 2020 jsme měli v  plánu pokračovat v  nastavených procesech, náš dramaturgický plán obsahoval plno 
nových projektů či naopak tradičních akcí. Jenže situace Covid-19 zásadním způsobem ovlivnila mimo jiné celou 
naši práci. Největší „perlou“ roku 2020 měla být originální interaktivní výstava Včela v kostele svatého Václava, na 
níž měla participovat řada dalších subjektů a kterou mimo jiné podpořil jako kulturně – ekologickou také Morav-
skoslezský kraj. Nebo festival nových divadelních forem Velká Alternativa, rovněž finančně podpořený krajem, 
bylo zcela nemožné uskutečnit, stejně jako mnoho dalších projektů. 

Na druhou stranu jsme okamžitě reagovali na krizovou situaci, začali šít roušky a  vytvořili distribuční místo 
v Obecním domě, kam si pro ně mohla veřejnost chodit a naopak nám nosit potřebný materiál. Co jsme sami 
nespotřebovali, dělili jsme se s divadelními dílnami. Také jsme spolupracovali s krizovým štábem města Opavy, 
kam jsme roušky dodávali, nebo je přímo vozili na určená místa, například do domovů důchodců. 

Protože nikdo neznal konkrétní podobu omezení a nouzový stav se střídavě nařizoval a rušil, museli jsme pra-
covat tak, abychom mohli při rozvolnění ihned zvát opavskou veřejnost na plánované akce. Pokud to nařízení 
dovolovala, podařilo se nám uskutečnit pár vernisáží, animací či akcí ve veřejném prostoru  za nařízených bez-
pečnostních opatření, ale většinou jsme tedy měli dvojí neveselou práci. Připravovat akce a následně je rušit, 
případně přesouvat. Což se děje do této chvíle, kdy se za rokem 2020 ohlížíme. 

Proto jsme brzy pochopili, že naši činnost musíme přesunout na sociální sítě a do veřejného prostoru. 
Této myšlenky se chopili všichni programoví pracovníci a tak mohu, i přes nečekaně obtížnou situaci, informovat 
o níže uvedených zdařilých projektech a novinkách. 

1. Výstava Pasta Oner – Naughty by nature: Významná výstava Domu umění v roce 2020 musela na své ná-
vštěvníky, z důvodu nařízení nouzového stavu, čekat za zavřenými dveřmi skoro dva měsíce. Návštěvníky oblí-
bená výstava představovala reprezentativní výběr z autorovy rozmanité tvorby za posledních 8 let. Originalitu 
Onerova díla zde zastupovaly neonové instalace, velkoformátové obrazy i pohyblivé objekty. 
2. Tříkrálový koncert: Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě spolu s expozicí Cesta města uspořádali 
pro širokou veřejnost jedinečný Tříkrálový koncert v prostoru Švédské kaple.
3. Uspořádali jsme tradičně 2 příměstské tábory, které proběhly bez větších omezení. A výjimečně OKO zorga-
nizovalo i třetí turnus pro děti pracovníků z první linie (zdravotníci, prodavači, hasiči, policisté, …).
4. Výstava Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie se rovněž přesunula do on-line světa, po-
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mocí 3D výstavy, komentované prohlídky, online streamů aj. Naše oddělení historie pracovalo a stále pracuje na 
on-line příspěvcích (videa, fotografie či texty) plných zajímavostí o Opavě, o její historii i současnosti, a přede-
vším o mnoha zrealizovaných i připravovaných akcích v reálném i on-line prostoru. 
5. Mezinárodní filmový festival T-film 2020, na který přijel prezident festivalu MUDR. Jan Cimický a youtuber 
Karel Kovář alias Kovy. Cenu primátora města Opavy Tomáše Navrátila získal snímek Wölfe und Herdenschutz-
hunde – Ungleiche Brüder autora Heriberta Schöllera z Německa. Kovy se setkal se studenty Slezského gymnázia 
na workshopu o YouTube. 
6. Jakub Špaňhel – Centrální banky: Tato výstava jednoho z neslavnějších autorů současnosti, vložená do pro-
jektu 30 let SUŠ Ostrava, vzbudila enormní zájem médií a návštěvníků. Autorem komentovaná prohlídka vzbudi-
la takový zájem, že tím nejdůležitějším bylo dodržet stanovená pravidla bezpečnosti. 
7. Koncerty Štěpána Raka v kostele svatého Václava: Kytarový mág koncertoval na kamery hned dvakrát, nej-
dříve na sociální sítě, podruhé pro Českou televizi. 
8. Jízda králů – hrdost, úcta, tradice, výstava v Galerii Eisler: Půspbivá výstava fotografií doplněná ukázkami 
tradičních lidových krojů a předmětů. 
9. Vánoční balíček OKO: Zde jsme již jednoznačně vsadili na sociální sítě a televizní vysílání. Vybrali jsme čtyři 
mimořádné počiny a vytvořili balíček z poezie recitované mladou herečkou v Galerii Eisler, komorní hudby v kos-
tele svatého Václava laděné do vánoční inspirace, komentované prohlídky uměleckých děl a posledního koncer-
tu opavské skupiny Naděje v Klubu Art. Počty shlédnutí svědčí o zájmu veřejnosti. 
10. Galerie Eisler: Vyhlásili jsme veřejnou soutěž na změnu názvu Galerie Obecního domu. Vítězný návrh Ivany 
Kuttyové - po architektovi Rudolfovi Eislerovi, který projektoval Obecní dům. 
 
Dále jsme uspořádali literární čtení poezie a prózy, výstavu Fenomén cyklistika o počátcích tohoto sportu na 
Opavsku, středeční přednášky Slezského gymnázia, když to bylo jen trošku možné. A také pomáhali při reali-
zaci městského festivalu Bezručova Opava. 
Podporou spolkové činnosti chceme aktivovat komunitní život opavské veřejnosti. 

Nebyl to rok lehký, ale dokázali jsme se pružně přizpůsobit, přemýšleli nad vynaložením každé částky, snažili se 
dramaturgicky zacílit na co nejširší část veřejnosti a zároveň spolupracovat s ostatními. Jeden příklad za všech-
ny s centrem KUPE plánujeme společné projekty při příležitosti jubilea významného světového tvůrce, sochaře 
Kurta Gebauera. 
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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.: +420 777 868 278 
Další údaje: www.oko-opava.cz; www.klubart.cz; www.cestamesta.cz, www.dumumeniopava.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 vý-
tvarného 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, kur-
zy, 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 ma-
teriál, 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 
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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 hlavním 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 
• 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 tech-
nickém zhodnocení a zároveň vymezuje majetek, jímž organizace disponuje 
• Dodatku č. 7 ze dne 04. 07. 2013 – zvýšení účetní hodnoty Dominikánského kláštera- 
• Dodatku č. 8 ze dne 20.12.2017 s platností od 01. 01. 2018 – od svěření části movitého majetku- tj. prostor Restau-
race u Přemka a Moravské kaple v budově Dominikánského kláštera a kostela sv. Václava.
• Dodatku č. 9 ze dne 14. 5. 2020 s platností od 01. 04. 2020 – odnětí části zahrady za kostelem sv. Václava, pozemek 
353/1, o rozloze 151 m2 (prostory sousedící s Domem u Bílého koníčka) ze svěřeného majetku. Odnětí pozemku ne-
mělo vliv na hodnotu svěřeného nemovitého majetku. 

II. Zpráva o činnosti organizace 

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 doprovod-
né 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, 2. Expozice Cesta města, 3. Galerie Obecního domu, 4. Foyer Obecního domu, 5. Sál purkmistrů a Schössle-
rův 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. Švéd-
ská kaple, 2. Venkovní prostory města Opavy
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expozice Cesta města

Za provoz zodpovídá: Mgr. Ivana Maloušková (leden-září), Mgr. Naděžda Glincová (od října 2020)
Lektorka expozice pro vzdělávací programy pro školy: Mgr. Simona Juchelková
Historik-kurátor: Mgr. Naděžda Glincová, Mgr. Ivana Maloušková
Externí lektoři: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Mgr. Petr Tesař, Mgr. Petr Aharon Tesař, Mgr. Hana Fabiánová, Mgr. On-
dřej Kolář, Ph.D., Bc. Pavel Solnický
Grafika: MgA. Vladana Kašpar Fuchsová, externí grafik Jan Kuděla a externí grafik Martin Feikus

Základní informace o expozici:
Zahájení provozu expozice: 18. září 2010, v 1. patře Obecního domu

Partneři expozice a poskytovatelé sbírek:

– Archeologický ústav AV ČR
– 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)
– Statutární město Opava
– Zemský archiv v Opavě (ZAO)

Rok 2020 byl, tak jako pro většinu organizací a institucí, rokem tzv. covidovým. Na velkou část roku musela být 
expozice Cesta města uzavřena pro všechny návštěvníky, a tak se prostory expozice přesunuly ke konci roku ale-
spoň do online světa. I přes komplikace, které sebou přinesl rok 2020, navštívilo akce z produkce expozice Cesta 
města celkem 3 662 osob (mimo animační programy). Pokud připočteme návštěvníky panelové výstavy Opavský 
kongres 1820: Místa paměti, při nichž není možná přesná evidence osob, činí přibližná částka 5 245 návštěvníků.
V expozici bylo realizovány 3 výstavy, z toho 1 pokračovala z předchozího roku 2019 a 1 výstava byla převedena 
i do formátu 3D pro online návštěvníky. K výstavě i výstavním projektům byly připraveny a nabízeny speciální 
vzdělávací programy pro školy – muzejní animace, ale vznikaly rovněž doplňující doprovodné aktivity. Mimo pro-
stor expozice (zejména v Klubu Art a v Sále purkmistrů) byly realizovány přednášky k vybraným tématům z histo-
rie, dějin města a doprovodné přednášky k výstavním projektům. Když to tzv. covidový rok dovolil, 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: Předměty 
vyprávějí, Opavský zámek, Vincenc Prasek. Seznamte se, Omalovánka, Opavské hradby, Dějiny dominikánského 
kláštera, Hodnoty, které chráníme, Opava železniční, Opavský pivovar, Třetí rozměr staré Opavy a Troppau 1945. 
Také probíhal prodej publikací Až přiletí čáp, Opavská staletí, Nad šálkem kávy a Arnošt Rychlý. Dále bylo možné 
zakoupit pohlednice či jiné upomínkové předměty.

Obsah:
A/ Stálá expozice
B/ Doprovodná činnost
B 1/ Výstavy
B 2/ Přednášky
B 3/ Speciální akce
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A/ Stálá expozice

Běžný provoz expozice s otevírací dobou úterý-neděle, 10:00-18:00, byl zajištěn dvěma průvodci (út-ne od 10:00), 
kteří se věnovali návštěvníkům, obsluhovali multimediální prvky, prodávali propagační předměty a  publikace 
a dbali o bezpečnost provozu a vystavených předmětů. V roce 2020 se expozice zapojila do Slezské muzejní noci 
a stala se součástí projektu E.C.H.R.E., European Cultural Heritage: Resource for Education (strategické part-
nerství pro školní vzdělávání, jehož cílem je prozkoumat vzdělávací potenciál kulturního dědictví s cílem využít 
jej jako zdroj výuky a učení, v evropském vzdělávání a v interdisciplinárních vědách). Stálá expozice byla částečně 
obměněna zápůjčkami z Archeologického ústavu AV ČR, ze Slezského zemského muzea a z majetku statutárního 
města Opavy. Do majetku expozice byly pořízeny měřící přístroje ke zkvalitnění péče zapůjčených předmětů a lu-
xmetr k měření osvětlenosti. Rozšířena byla dary i nákupy regionální literatury, encyklopedií atd.  

B/ Doprovodná činnost 

Významnou složkou doprovodných aktivit expozice, v roce 2020 však lehce v útlumu, byly muzejní animace (vzdě-
lávací programy pro školy). Jedná se o službu doplňující výuku ve školských zařízeních, které často nemají dosta-
tečný prostor věnovat se regionálním dějinám. Důležitým prvkem stálé expozice byly výstavy a výstavní projekty. 
Byly pořádány přednášky, jako doprovodné akce k projektům, tak mimo ně. Dále se v roce 2020 pokračovalo v cyk-
lu pravidelných měsíčních přednášek/komentovaných prohlídek „Opava v minulosti i dnes“, který je určena zejmé-
na seniorům. Bohužel však kvůli situaci, která souvisela s epidemiologickou situací v ČR, nemohly být přednášky 
a komentované prohlídky pro seniory každý měsíc, jak bylo zvykem. Dále byly pořádány komentované prohlídky 
sakrálních staveb a hřbitovů. Speciální komentované prohlídky byly rovněž nabízeny také k výstavním projektům, 
jak v expozice Cesta města, tak i v online prostoru. Během počáteční pandemie se pracovníci expozice Cesta měs-
ta spolu s ostatními kolegy z dalších oddělení podíleli na pomoci nákupem látek a šitím roušek.

B 1/ Výstavy

1) PříBěH KATEřINEK (25. 11. – 3. 5. 2020)

Výstava mapovala historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstarších dob po povodně v roce 1997. Návštěv-
níci si tak mohli připomenout nejdůležitější okamžiky, památky i osobnosti původně samostatné obce, která byla 
dokonce v roce 1932 povýšena na město. Výstava byla realizována Opavskou kulturní organizací ve spolupráci 
mimo jiné se Slezským zemským muzeem, Statutárním městem Opavou, Zemským archivem v Opavě, Státním 
okresním archivem Opava, Národním památkovým ústavem, Muzeem Hlučínska, Základní školou Vrchní nebo 
soukromými sběrateli z Opavy. Unikátní fotoalbum dodnes známé firmy Altschul pak zapůjčila rodina Červinko-
vých z Prahy. Autory výstavy byli Mgr. Ivana Maloušková z Opavské kulturní organizace a Mgr. Ondřej Haničák, 
Ph.D. ze Slezského zemského muzea. Panely z výstavy byly darovány do prostor ZŠ Vrchní. 

Doprovodný program:

Tříkrálový koncert
– komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě spolu s expozicí Cesta města uspořádali pro širokou veřejnost 
v pondělí 6. 1. Tříkrálový koncert v prostoru Švédské kaple (kaple sv. Kříže); kaple je po většinu roku uzavřena, ote-
vírá se pouze při zvláštních příležitostech jako byla právě tato
Přednáška: Nová archeologická zjištění v trase východního obchvatu Opavy
– přednáška návštěvníky seznámila s archeologickým výzkumem v prostoru Opavy – Kateřinek, kde v roce 2017 
proběhla II. etapa záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Silnice 1/II Opava, severní obchvat – východ-
ní část“ a seznámila se třemi oblastmi, na kterých byly zachyceny pozůstatky pravěkých sídlišť
Přednáška: Kateřinky známé/neznámé
– přednáška návštěvníky seznámila s urbanismem a architekturou opavského předměstí Kateřinek
Přednáška: Ostře střežené hranice
– přednáška byla zaměřena na železobetonové pevnosti z období První republiky obepínající tuto dnešní měst-
skou část a rovněž byla představena historie těchto objektů od výstavby až po dnešní stav
Přednáška: Moritz Altschul – první opavský obchod s barvivy 
– přednáška návštěvníky seznámila s první specializovanou firmou na výrobu barev, která byla založena v listopa-
du 1900 majitelem Moritzem Altschulem
Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Kateřinek
– komentovaná prohlídka výstavy Příběh Kateřinek mapující historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstar-
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ších dob po povodně v roce 1997; návštěvníci si tak mohli připomenout nejdůležitější okamžiky, památky i osob-
nosti původně samostatné obce, která byla dokonce v roce 1932 povýšena na město

Výstavu i s animacemi navštívilo celkem: 2 115 osob

2) FENOMéN CyKLISTIKA (13. 6. – 4. 10. 2020)

Výstava vyprávěla příběh bicyklu a cyklistiky a přiblížila dějiny cyklistiky na severní Moravě a ve Slezsku – od vzniku 
nejstaršího německého klubu velocipedistů v roce 1887 až do roku 1951, který znamenal konec cyklistických spol-
ků. Věnovala se také prodejcům jízdních kol, cyklistickým závodům či proměnám oblečení pro cyklisty. Součástí 
výstavy byly 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.

Doprovodný program: 

Vernisáž výstavy 
– vernisáž výstavy Fenomén cyklistika 13. června se v rámci omezení vlády uskutečnilo bez řízeného programu
Elegant Silesia 
– komentovaná vyjížďka (o historii, přírodě a geografii na trase) a návštěva výstavy Fenomén cyklistika 

Výstavu i s animacemi navštívilo celkem: 1 198 osob

3) OPAVSKý KONGRES 1820: KřIžOVATKA EVROPSKé DIPLOMACIE (20. 10. – 14. 3. 2021)

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 Fran-
tiška I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma 
III. Výstava přiblížila 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. Autory výstavy jsou mj. Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě a PhDr. Marian 
Hochel, Ph.D. ze Slezské univerzity.

Doprovodný program:

3D výstava
– interiérová výstava „Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie“ ve 3D 
Stream Opavský kongres 1820, osobnosti kongresu
– online debata Jiřího Šíla ze Zemského archivu v Opavě a Ondřeje Haničáka ze Slezského zemské muzea na téma 
významných politiků, diplomatů a celebrit, ale i lidí stojící v pozadí opavského setkání zástupců evropských vel-
mocí
Stream Opavský kongres 1820, místa kongresu
– online debata Romany Rosové z Národního památkového ústavu a Ondřeje Haničáka ze Slezského zemské mu-
zea na téma ubytování, jednacích sálů a míst pro rozptýlení účastníků během Opavského kongresu v roce 1820
Komentovaná prohlídka výstavy
– virtuální komentovaná prohlídka výstavy „Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie“

Výstavu i s animacemi navštívilo: 797 osob

4) OPAVSKý KONGRES 1820: MíSTA PAMěTI (září 2020–únor 2021)

Panelová výstava v ulicích Opavy přiblížila místa spojená s konáním Opavského kongresu v roce 1820. 

Výstavu navštívilo přibližně: 1 583 osob
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B 2/ Přednášky

Komentované prohlídky a přednášky 

Městská expozice uspořádala od ledna do prosince 2020 řadu přednášek, které probíhaly zejména v Klubu Art, 
výjimečně pak v  Sále purkmistrů. V  tomto roce také probíhaly dopolední tematické přednášky z  cyklu „Opava 
v minulosti i dnes“ určené zejména seniorům.

PřEDNáŠKy A KOMENTOVANé PROHLíDKy Z CyKLu „OPAVA V MINuLOSTI I DNES“

Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Kateřinek
– komentovaná prohlídka výstavy Příběh Kateřinek mapující historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstar-
ších dob po povodně v roce 1997; návštěvníci si tak mohli připomenout nejdůležitější okamžiky, památky i osob-
nosti původně samostatné obce, která byla dokonce v roce 1932 povýšena na město
Koloběh židovského života a roku
– přednáška o  judaismu (židovství), nejstarším ze tří světových monoteistických náboženství; židovský život je 
protkán množstvím symbolů, tradic, zvyků a specifických činností takřka „od narození až do smrti“ a „od rána až do 
večera“ – koloběh roku se odvíjí od židovského kalendáře s množstvím ustanovených svátků a dalších památných 
a vzpomínkových dní; přednáška přiblížila základní pojmy „soukolí“ judaismu, a to koloběh života a koloběh roku

PřEDNáŠKy A KOMENTOVANé PROHLíDKy

Stálá expozice vznikajícího sudetoněmeckého muzea v Mnichově 
– přednáška přiblížila vznikající muzeum v Mnichově, zejména přehled pěti oddělení muzea se zaměřením na prv-
ní z nich – regiony a náboženství; přednáška byla vedena v českém jazyce a přiblížila rovněž exponáty pocházející 
mj. z Opavska a Hlučínska
Komentovaná prohlídka Švédské kaple
– komentovaná prohlídka kaple sv. Kříže (Švédské kaple) představila unikátní gotickou památku zbudovanou vé-
vodou Přemkem Opavským v roce 1390
Příběhy opavské šlechty 
– komentovaná prohlídka seznámila návštěvníky s osudy opavských šlechtických rodů Sedlnických z Choltic, Ra-
zumovských z Vikštejna, Rolsbergů, Bayerů z Bayersburgu – tedy zejména životem šlechty v období monarchie 
a první republiky

B 3/ Speciální akce

1) Den dětí (31. května)
2) Slezská muzejní noc (4. září)
3) Svátek Povýšení svatého Kříže (13.–14. září) 

1) DEN DěTí (31. května)
Kvůli epidemiologické situaci se upustilo od řízeného programu a byly nachystány samoobslužné aktivity v expo-
zici a rovněž v parku před Obecním domem. 

Návštěvnost: 22 dětí

2) SLEZSKá MuZEJNí NOC (4. září)
Každoroční akce proběhla mezi 18:00–23:00 v  expozici Cesta města. Zdarma byla zpřístupněna stálá expozice 
i výstava Fenomén cyklistika. 

Návštěvnost: 156 osob

3) SVáTEK POVýŠENí SVATéHO KřížE (13.–14. září)
V podvečer svátku Povýšení svatého Kříže, tedy 13. září, byla kaple pro veřejnost přístupna od 16:00 do 18:00 spolu 
s komentovanou prohlídkou kaple. V pondělí 14. září byla kaple zpřístupněna pro školy a rodiče s dětmi od 9:00 
do 15:00.

Návštěvnost: 95 osob
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Realizované animační programy v roce 2020

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).
Celkově 3 animace (2x 1. Stupeň ZŠ, 1x 2. stupeň ZŠ), 71 osob.

POZNEJ SVOJE MěSTO
Stálý program nabízený za příznivého počasí v ulicích města Opavy, jeho cílem je poznání interaktivní formou histo-
rických pamětihodností města přímo na místě. Určený zejména pro ZŠ, využívaný ale i SŠ a zahraničními skupinami 
dětí, rodiče s dětmi. (2 okruhy městem pro místní školy, přidán 1 okruh pro návštěvníky Opavy).
Celkově 4 animace (3x 1. Stupeň ZŠ, 1x 2. stupeň ZŠ), 81 osob.

POZNEJ OPAVSKé PROMENáDy
Stálý program nabízený za příznivého počasí. Aktivní procházka parky okolo centra města Opavy, představuje his-
torickou krásu opavských promenád: sochařskou výzdobu, kavárny, původní využití tohoto prostoru k  opevnění 
města. Vhodná pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, organizované skupiny a rodiče s dětmi. Celkově 4 animace (1x 1. stupeň 
ZŠ,1x jiné), 34 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. 
Celkově 2 animace (2x 2. stupeň ZŠ), 55 osob.

B/ Ke krátkodobým výstavám:

ZAJíMAVOSTI KATEřINEK
1. 12. 2019–3. 5. 2020 Muzejní animace k výstavě Příběh Kateřinek vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ. 
Celkově 8 animací ( 2x MŠ, 2x 1. stupeň ZŠ, 4x SŠ), 169 osob. 

JOy ADAMSONOVá
4. 9.–25. 10. 2020
Animační program k výstavě Plátno a bolest (v Domě umění), vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ. 
Celkově 4 animace ( 1x MŠ, 2x1. Stupeň ZŠ,1x SŠ), 72 osob.

Stálá nabídka programů byla v průběhu roku redukována, zrušeny prozatím programy Opavská nej I. II., nereali-
zovány Požární obraz vypráví o baroku a Secese kolem nás (programy k jednotlivým epochám umění jsou opět 
v plánu). 
Programy probíhající v objektu Domu umění a kostele sv. Václava (život v kutně, Příběhy z kostela) převedeny 
zcela pod lektorku expozice od září 2020, realizovány jednou Příběhy z kostela, SŠ 31. 

Animační programy vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru nemohly zcela probíhat v době10. 3.–30. 
6., 8. 10.–31. 12. 2020. 

Nerealizované animace ke krátkodobým výstavám: 
– Ještě jsme ve válce!
– Na Jeseníky!
– Fenomén cyklistika
– Po stopách opavského kongresu (k exteriérové výstavě)
– Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie (výstava v expozici Cesta města)
– Od Martina po Tři krále (animační program s vánoční tématikou)

Celkově proběhlo 25 animací pro 541 žáků a jejich pedagogů.
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Seznam MŠ, ZŠ, SŠ, zájmových skupin, které programy v expozici v r. 2020 navštívily:

Opava:
MŠ Šrámkova
MŠ Heydukova
OA Opava
ZŠ E. Beneše
ZŠ Englišova
ZŠ Mařádkova
ZŠ Kylešovice
ZŠ Otická
ZŠ Vrchní
SŠH a služeb Opava
SŠPu

Mimo opavské:
ZŠ Služovice
ZuŠ Háj ve Slezsku

Další akce:

JARNí PRáZDNINy S ExPOZICí 1.2. – 9. 2. 
Po dobu jarních prázdnin byly pro dětské návštěvníky nachystány bonusové aktivity, hry, které je nejen zabavily, ale 
i mnohé se při nich dozvěděly. Např. zábavný kvíz k dějinám Kateřinek.

PříPRAVA FESTIVALu JEDEN SVěT 2020, TéMA: Až NAPRŠí A uSCHNE 
Akce naplánována pro týden 23.–27. 3., 20 školních projekcí v dopoledních hodinách a 15 filmů pro veřejnost. Byla 
navázána spolupráce s Masarykovou střední zemědělskou školou, Slezským gymnáziem, Mendelovým gymnáziem, 
Střední uměleckoprůmyslovou školou v Opavě, s nimiž se připravili workshopy Potisku textilu a šití eco obalů na 
ovoce a zeleninu pro návštěvníky festivalu a zelený swap sazenic a pokojových rostlin.
Na školní projekce bylo přihlášeno 1500 žáků. Hosté přijali pozvání z celé České republiky.
Bohužel vzhledem k vládním opatření nemohla být akce realizována.

FILMOVý FANCLuB
V souvislosti s konáním festivalu, který organizuje OKO již několik let, jsme se rozhodli řešit neustálou potřebu mo-
derátorů školních projekcí, tradičně probíhá v jednom týdnu 20 projekcí, které je potřeba moderovat a není to v si-
lách dramaturga. Proto v  loňském roce vznikl tzv. Fanklub festivalu Jeden svět, s nabídkou byli obesláni studenti 
středních škol a Slezské univerzity. Pravidelně jsme se scházeli od konce roku 2019. Účastnili se studenti Slezského 
gymnázia, Mendlova gymnázia Opava a Slezské univerzity, náplní bylo zhlédnutí plánovaných snímků a příprava na 
debatu. Činnost klubu je zatím od března 2020 přerušena.

PříMěSTSKý TáBOR V SRDCI VAŠEHO MěSTA
V roce 2020 byl tradiční příměstský tábor realizován ve dvou turnusech (13.–17.7., 20.–24.7.) v omezenějším režimu 
než tomu bylo v předchozích letech, dodržovali jsme zvýšená hygienická pravidla a snížili jsme počet účastníků na 
15 (v tu dobu doporučené číslo pro skupiny), nepoužívali jsem prostředky hromadné dopravy (tudíž výlety byly pou-
ze do okolí), ale podařili se uskutečnit dva workshopy-tetování hennou a umělecké fotografie, kdy jsme se s dětmi 
snažili přiblížit atmosféru fotografie malovanému obrazu.

Vzhledem k pandemické situaci jsme se rozhodli realizovat bezplatně tzv. DěKOVNý TáBOR 10.–14. 8., který jsme 
nabídli dětem zaměstnanců v 1. linii (záchranáři, zdravotníci, hasiči, policie, prodavači v potravinách), tuto možnost 
využilo i přes panující opatření a obavy pět dětí.

PROJEKT ERASMuS
Na konci roku 2019 Opavskou kulturní organizaci p. o. přizvala ZŠ Vrchní ke spolupráci na projektu E.C.H.R.E. (Eu-
ropean Cultural Heritage: Resource for Education). První setkání zástupců zapojených institucí z České republiky, 
Rumunska a Itálie se konalo 23.–24. 1. v Opavě. Opavská kulturní organizace poskytla reprezentativní prostory, zajis-
tila společenský večer a lektorka expozice provedla návštěvníky Opavou a expozicí Cesta města v anglickém jazyce. 
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Součástí jednání bylo naplánování cesty do Katánie, které se dosud nerealizovalo, ani žádné jiné cesty mimo rámec 
jednotlivých partnerských zemí, setkání mezi nimi bylo přesunuto do on-line prostoru. V rámci toho projektu pro-
běhly dva workshopy pořádané v září OKO pro ZŠ Vrchní v prostoru kaple sv. Kříže.

Výtvarná soutěž KATEřINKy ZNáMé I NEZNáMé pro všechny děti ve věku 6–12 let, Námětem, při jehož zpraco-
vání mohla být použita jakákoliv výtvarná technika na výkres formátu A3 (malba, kresba, linoryt, koláž...), byla část 
Opavy zvaná Kateřinky tak, jak ji znají všichni (např. historické objekty, sídliště...), nebo jak ji zná pouze autor čili pro 
ostatní neznámá (např. jeho oblíbené místo, třída, pokojíček...). Autorka nejlepší práce Daniela Honková obdržela 
tematické focení v historickém duchu ve Švédské kapli.
 
BáSNě V PARKu / AKTIVITA KE DNI DěTí
Pro obohacení procházky parkem okolo Obecního domu lektory OKO nachystaly pro rodiče s dětmi různě umístěné 
básně do prostoru, spolu s fotografií místa, děti tak mohly hledat a zakreslovat do fotky, kde je našly, dále si mohly 
vyzvednout křídu na recepci a výtvarně ztvárnit obsah básně. 
Samoobslužné tvůrčí úkoly byly ke dni dětí připraveny i v expozici Cesta města.



32 33

Klub Art

Dramaturgie: Ing. Jan Kunze (do 3. 9. 2020), MgA. Dominik Beneš (od 3. 9. 2020)
Grafika: MgA. Vladana Kašpar Fuchsová
Programová spolupráce: BcA. Tomáš Münster (od 1. 11. 2020)
Produkce a technická podpora: Bc. Ondřej Tomančák

Klub Art, zasazen do suterénu Obecního domu v Opavě, je nedílnou součástí kulturního života ve městě. Nabízí se-
tkání s umělci a odbornou veřejností doslova na dosah ruky a je to jediná klubová scéna v Opavě, která nefunguje 
přednostně jako bar, kavárna nebo restaurace, ale její hlavní náplní je právě pořádání kulturních pořadů. Už začátek 
roku 2020 ukázal, že Klub Art má nabito a v průběhu roku bude uvádět nespočet kulturních akcí. Prostor je vhodný 
a vyhledávaný jak pro přednášky různého charakteru, besedy nebo debaty, projekce filmů a koncerty kapel ve vel-
kém stylu, tak i pro minimalistické hudební recitály jednotlivců a klubová divadelní představení. Program Klubu Art 
standardně nabízí básnické a literární pořady, talk-shows se zajímavými hosty, Stand-upy, ale také taneční večery jak 
s elektro, tak i retro hudbou. Velká poptávka veřejnosti je také na spolupořádání různých festivalů nebo jiných akcí 
včetně amatérských uskupení, neboť Klub Art disponuje jak kvalitním technickým zázemím, tak zázemím pro účin-
kující a v průběhu jakékoliv realizované události nabízí i provoz baru. Klub Art každý rok využíváme také pro potřeby 
těch nejmenších, a to v podobě základny a tvůrčí dílny pro děti účastnící se letních příměstských táborů. Klub Art má 
mezi umělci regionu, ale i celé republiky, dobré jméno a pravidelně se do něj rádi vrací. Nízká kapacita prostoru sice 
omezuje k pořádání masovějších akcí, vždy ale pro své návštěvníky zajistí povedený večírek.
Program pandemického roku 2020 nepřál pořádání kulturních akcí, setkávání lidí nebo zpívaného a mluveného slo-
va z pódií. Každoměsíčně znovu připravovaná dramaturgie klubu byla po náhlých vládních opatřeních vždy ze dne 
na den zrušena nebo přesunuta. Tento rok nepřál živému umění v celém světě a ani provoz Klubu Art nemohl využít 
svůj úžasný potenciál. Pro příznivce Opavské kulturní organizace jsme alespoň připravili několik videí, aby si kultu-
ru zpřístupnili na obrazovkách ve svých domovech. Na podporu kultury jsme se symbolicky připojili k iniciativám 
#kulturunezastavis a #wemakeevents jako jiné kulturní instituce v celé Evropě a červenou září majáku z oken 
kostela sv. Václava u Domu umění a Obecního domu vyjádřili podporu umělcům, kteří ze dne na den přišli o práci. 
Světlo majáku poukazovalo na smutnou skutečnost, že místa, kde bývaly akce s diváky i posluchači zely prázdnotou, 
ale připomínalo, že i přes paralyzaci kulturního průmyslu lockdownem byla, je a bude kultura pro duši našeho náro-
da to nejdůležitější!
 
Výběr připravených akcí Klubu Art v roce 2020:

– přednášky se Slezským gymnáziem, realizované i v on-line prostoru
– přednášky z cyklu Pondělní káva s probačním pracovníkem
– přednáška Jaroslava Špuláka o hudební publicistice
– Stand up Poetry Petra Soukupa
– promítání dokumentárních filmů z platformy Promítej i ty!
– koncerty skupin nebo kapel Ghosface, Marina, Ivo Viktorin Trio, Hambo, Gymplbands, Dobrozdání, žambo-
ši, Mucha, Livin free, Michal Horák, Floex, Fajer, Candle Sauce, Helpness, Kopyto, Within Destruction
– recitály Saši Špruncové, Lubomía Bužma Khýra a Ivana Hajniše
– debaty a besedy na kulturně společenská témata
– taneční večery Praskání Rosti Petříka
– spolupráce s festivaly Jeden Svět, Bezručova Opava a T-film
– divadelní festival Velká Alternativa
– on-line produkce akustického koncertu kapely Naděje, komorního koncertu s vánoční tématikou Milana 
Bátora a Julie Černé, čtení poezie ze sbírky Vladany Fuchsové už to nejde ani poznat, setkání s malířem Jaku-
bem Špaňhelem a kurátorem výstavy Centrální banky v podobě komentované prohlídky výstavy
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Dramaturgie: MgA. Dominik Beneš, Ing. Jan Kunze (do 3. 9. 2020)
Grafika: MgA. Vladana Kašpar Fuchsová
Programová spolupráce: BcA. Tomáš Münster (od 1. 11. 2020)
Galerijní animace: Mgr. Nela Vlčková, Mgr. Lenka Přibylová (externě)
Produkce a technická podpora: Bc. Ondřej Tomančák, Martin Lazar (do 31. 8. 2020)

I přesto, že uzavření galerií umění v celé České republice v rámci epidemiologické situace v roce 2020 trvalo něko-
lik měsíců, Opavská kulturní organizace svými výstavami výtvarného umění dramaturgický plán naplnila. Termíny 
některých výstavy musely být prodlouženy, jiné výstavy byly přesunuty, ale ve výsledku byly všechny veřejnosti 
přístupné. V případech, kdy byla osobní návštěva výstavních síní umožněna jen na několik týdnů, byly výstavy pre-
zentovány na sociálních sítích i s jejich doprovodnými programy.
V Domě umění bylo uvedeno tradičně pět výstavních bloků a také prostory Galerie Obecního domu a foyer kavárny 
hostily každý pět samostatných výstav. Dvě výstavy byly koncipovány do exteriéru Obecního domu a úspěch tří 
dalších výstav dozníval ještě z přelomu roku 2019/2020. Návštěvníci výstav výtvarného umění tedy mohli v Opavské 
kulturní organizaci navštívit v roce 2020 dohromady až 28 realizovaných instalací.

Prostory určené především k výstavám výtvarného umění a jejich tradičním doprovodným programům byly využi-
ty také ke koncertům, besedám, přednáškám nebo básnickému čtení. Pravidelně spolupracujeme s městskými 
festivaly Další břehy a Bezručova Opava a s významnými institucemi Moravskoslezského kraje, jako jsou například 
Slezské zemské muzeum, Slezské divadlo Opava, Galerie výtvarného umění Ostrava, Janáčkova filharmonie 
Ostrava nebo Ostravská univerzita.
Mezi nejzajímavější akce jiného než výstavního charakteru patřil například koncert Mysliveckých trubačů, bene-
fiční koncert Nech mě plakat, projekt ve spolupráci s GVuO Dialogy 2019, Literární čtení na terase – recitační 
a hudební odpoledne, veřejné obhajoby prací studentů Ateliéru grafiky Fakulty umění Ostravské univerzi-
ty, Slezská muzejní noc, projekt tzv. laskavých pastí Šach mat a Poeziomat, Abonentní koncerty Janáčkovy 
filharmonie Ostrava a Vánoční on-line balíček Opavské kulturní organizace.
Výstavy výtvarného umění se věnovaly oborům mj. malba, grafika, socha, fotografie, design, ilustrace a architektura. 
Spolupracovali na nich významní kurátoři, jako například R. Wohlmuth, M. Urbanová, J. Michna, R. Zapletalová, J. 
Písaříková, T. Wendland, P. Kubesa, J. Odráška, Z. Beranová a J. Kudrna. 

V jednotlivých výstavních prostorách byly realizovány konkrétně tyto výstavy:

Dům umění:

Michal Škapa – KÓD uLIC
Olga Paštéková – KDE BOLO – NEBOLO
Dialogy 2010 – TuŠENé SVěTy
Tibor Červeňák – DOTEKy
Libor Veselý – PRAxE DIVOČINy
virtuální realita – PAVILION O2
Pasta Oner – NAuGHTy By NATuRE
Pavel Korbička – STRuKTuRACE PROSTORu
Dalibor Bednář – LIDé
Pavel Vácha – OD BRONZu KE DřEVu
DIPLOMOVé A BAKALářSKé PRáCE
NAŠE MySL JE VěTŠí NEž SVěT
Joy Adamsonová – PLáTNO A BOLEST
30 LET STřEDNí uMěLECKé ŠKOLy OSTRAVA
Jakub Špaňhel – CENTRáLNí BANKy

Dům umění, Galerie Obecního domu, foyer kavárny
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Galerie Obecního domu:

Paulina Skavová – PAR FORCE
Barbora Mikudová – MALá DOMáCí NEBEZPEČí
Martin Sněhota – VýPRAVA ZA HORIZONT
Renáta Fučíková – SVěT V ILuSTRACíCH
Dalibor Gregor – JíZDA KRáLŮ, hrdost, úcta, tradice

Foyer kavárny Obecního domu:

Šárka 51 Quisová – TRIP @ PLANTS / VýLETy A PříRODA
Nela Kubánková – NELA
Martin Milan – POSLEDNí BáSNíK
Vojtěch Král – OKRAJOVá ZáLEžITOST
Pavel Šopák – KRESBy

Exteriér Obecního domu:

Lucie Jindrák Skřivánková – SEDIMENTy
Ivo žídek – žIVOTy POD ROuŠKOu
David Strauzz – STREET ARTOVé uMěNí V AKCI

K většině výstav jsme připravili doprovodné programy v podobě setkání s autory i kurátory, komentované prohlídky 
výstav a animační programy. U některých jsme zaštítili výrobu, prodej a křest publikací k výstavám a v době pande-
mie jsme vytvořili on-line prohlídky výstav. Realizované výstavy výtvarného umění se těší velké oblibě návštěvníků 
jak z Opavy, tak i z širokého okolí a jsou vyhledávány a vysoce hodnoceny i odbornou veřejností.
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Galerijní animace v Domě umění v roce 2020

V roce 2020 bylo připraveno ke čtyřem výstavním blokům 5 animačních programů, s tím že jeden animační program 
byl realizován v Galerii Obecního domu. Galerijní animace jsou určeny zejména pro školní kolektivy, zájmové krouž-
ky a pravidelně jsou navštěvovány i organizovanými skupinami rodičů s dětmi. 
Obsah galerijních animací si klade za cíl zábavnou formou edukovat návštěvníky o současných i minulých umělcích 
či uměleckých směrech. Velký důraz je kladen na hands-on aktivity. 

Galerijní animace k aktuálním výstavám v Domě umění:

Animační program k I. výstavnímu bloku 2020 / 17. 01. 2020 – 01. 03. 2020 

HLAVA PLNá BAREV
Animace využila výstavní prostory v atriu, ambitu a výtvarný koutek v 1.NP, kde byla instalována výstava Tibora Čer-
veňáka. Animace se zaměřovala na základy a teorii barev. Nejprve děti zahájily program výtvarnou dílnou, ve které 
si vyrobili záložku do knihy za pomocí techniky chromatografie. Následovala teoretická část, kterou vyplnila práce 
s pracovními listy. V nich děti vyplňovaly vše důležité o barvách. Teorie byla doplňována hravými aktivitami.
Tento program byl poté zahrnut do stálé nabídky animačních programů Domu umění.

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků animačních 
programů (platící + doprovod)

Hlava plná barev 33 635
život v kutně 1 7
Celkem 34 642

Animační program k II. výstavnímu bloku 2020 / 12. 03. 2020 – 02. 08. 2020

říZENá STřELA
Animační program byl vytvořen k výstavě Pasty Onera - Naughty by nature. Během vrcholících příprav byl v České 
republice vyhlášen nouzový stav, a tím pádem byla výstava nepřístupná veřejnosti. Po rozvolnění nouzového stavu 
nebyl animační program navštěvován z důvodu letních prázdnin. Animace tak měla nízkou návštěvnost. Pro ná-
vštěvníky byly vytvořeny pracovní listy pro tři věkové kategorie: kids, teenagers, adults. Pracovní listy nahradily funk-
ci animace – interaktivně komunikovali s pozorovatelem a informovali o vystavených dílech. Staly se tak oblíbeným 
„suvenýrem“ z výstavy. 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků animačních 
programů (platící + doprovod)

řízená střela 3 44
Celkem 3* 44

*Dvě pořádané animace Řízená střela proběhly pro účastníky příměstského tábora OKO 2020. 

Animační program k IV. Výstavnímu bloku 2020 / 03. 09. 2020 – 25. 10. 2020

O ČEM KNIHA VyPRáVí
Animační program pro školy věnovaný ilustracím doprovázel výstavu přední české ilustrátorky Renáty Fučíkové Svět 
v ilustracích. Tento program se uskutečnil v Galerii Obecního domu. Animace opět z důvodu pandemie nebyla tolik 
navštěvovaná a drtivá většina rezervací na program byla zrušena. Animace probíhala v prostorách komorní výstavy. 
Červenou nití programu byly 4 příběhy, které děti samy ve skupinkách rozkrývali za pomocí literárních a vizuálních 
cvičení. Poté následovala výtvarná dílna inspirovaná proškrabovanou kresbou Renáty Fučíkové.

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků animačních 
programů (platící + doprovod)

O čem kniha vypráví 1 22
Celkem 1 22
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Animační program k V. výstavnímu bloku 2020 / 03. 12. 2020 – 31. 12. 2020

CHRáM VE MNě
Nerealizovaná animace. Program pro děti byl inspirován tvorbou předního malíře Jakuba Špaňhela. Výstava reali-
zovaná v kostele sv. Václava měla malé návštěvníky směřovat v chápání prostoru, architektury, která nás obepíná. 
Z důvodu uzavření galerií byla výstava prodloužena do dalšího roku 2021 – zde se předpokládá, že bude animace 
realizována. Výtvarné aktivity inspirované tvorbou J. Špaňhela byly prezentovány na facebookové stránce OKO Opa-
va dětem. 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků animačních 
programů (platící + doprovod)

Chrám ve mně 0 0
Celkem 0 0

Stálá animační nabídka v Domě umění:

ZA TAJEMSTVíM SOCH
Do stálé nabídky animačních programů v Domě umění jsme zařadili exteriérový program pro školy Za tajemstvím 
soch. Animace se zaměřuje na sochy ve veřejném prostoru. Animace probíhá v ulicích historického centra Opavy 
a děti se seznamují s významnými monumenty svého města. Je jim vysvětlen důvod, proč se zde sochy nacházejí 
i příběh za každou realizací. Procházka je opět doplněná o pracovní list a aktivity. 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků animačních 
programů (platící + doprovod)

Za tajemstvím soch 4 59
Celkem 4 59

Výjimečné akce v Domě umění: 

PO STOPáCH SOCH KuRTA GEBAuERA
Akce Po stopách soch Kurta Gebauera má formu pátrací hry, která se rozehrává za pomocí QR kódu. Hra vznikla za 
spolupráce OKO a ZUŠ Opava, jmenovitě s Lenkou Přibylovou. Cílem bylo přiblížit dětem i dospělým tvorbu Kurta 
Gebauera, jehož sochy jsou zastoupeny ve veřejném prostoru města Opavy. 
Počet zhlednutí videí: 384

OKO OPAVA DěTEM
Jelikož se dveře galerií po čas roku 2020 několikrát uzavřely, vytvořily lektorky Opavské kulturní organizace faceboo-
kovou stránku OKO Opava dětem. Tato stránka zprostředkovává pracovní listy, které jsou tvořeny k výstavám nebo 
informuje o kulturním dění, jak v Opavské kulturní organizaci, tak i napříč českou kulturou. 
Počet sledujících: 50
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Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj dík našemu zřizovateli, především vedení Statutárního města Opava, 
za podporu. A  to nejen finanční, ale také při řešení složitějších situací a  velkorysé pochopení pro naše 
kreativní podněty. Bez této podpory by činnost naší Opavské kulturní organizace nebyla možná. 

Dále bych chtěla poděkovat všem našim partnerům, především:
Slezskému zemskému muzeu, Slezské univerzitě v Opavě, Institutu tvůrčí fotografie FPF, Galerii výtvarných umě-
ní v Ostravě, Rádiu Čas, Národnímu památkovému ústavu v Ostravě – detašovanému pracovišti v Opavě, Archeo-
logický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Zemskému archivu v Opavě, Římskokatolické farnosti sv. Ducha v Opavě, 
Římskokatolické farnosti Panny Marie v Opavě, Fakultě umění Ostravské univerzity, Střední umělecké škole v Os-
travě, Muzeu Bruntál, soukromému sběrateli Pavlu Šopákovi, Slezskému gymnáziu v Opavě, Mendlovu gymnáziu 
v Opavě, Knihovně Petra Bezruče v Opavě, Centru kultury v Ratiboři, zapsanému spolku Perseus, Kabinetu archi-
tektury, Památníku národního písemnictví, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Státní okresní archiv Opava a dalším, 
kteří spolupracovali s Opavskou kulturní organizací v roce 2020.

Mé velké díky patří v neposlední řadě také zaměstnancům Opavské kulturní organizace za jejich vynalézavou, 
nadšenou a profesionální práci, kterou odváděli po celý rok 2020.

Výroční zprávu předložila v Opavě dne 15. 3. 2021

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


