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Slezská muzejní noc
pátek 10. 9. start 17:00–22:00 bez vstupného

Terasa ObecníhO dOmu (2. patro)
17:00 
Zahájení Muzejní noci s Opavskou kulturní organizací a hudební vystoupení
17:30–22:00 
Posezení se skauty u provizorního ohniště (pozorování hvězd, ochutnávka táborové 
kuchyně, ochutnávka bylinkových čajů aj.)

Galerie eisler (2. patro)
17:00–22:00 
Volně přístupná výstava Dana Kyndrová – Ženy mezi vdechnutím a vydechnutím 
(Bezručova Opava)

PrOsTOr v OkOlí ObecníhO dOmu 
17:00–22:00 
Volně přístupná výstava Michal Trpák – Pojď si ke mně sednout, lze si vyzvednout 
průvodcovské listy na recepci Obecního domu 
17:00–22:00 
Volně přístupná fotografická panelová výstava 100 let opavského skautingu 
17:00–22:00 
Volně přístupná procházka v  aplikaci TourStories s  názvem Zapomenuté příběhy 
židovské Opavy (start u Obecního domu), lze si vyzvednout pracovní listy na recepci 
Obecního domu

exPOzice cesTa měsTa (1. patro)
17:00–22:00 
Volně přístupná stálá expozice Cesta města a  výstava 100 let opavského skautingu 
(výroba odznáčků, výroba tužek z větviček aj.)
17:30–18:30 
Komentovaná prohlídka výstavy 100 let opavského skautingu s autorem 

schösslerův salOnek (2. patro)
Promítání dvou dokumentárních filmů z  projektu Jeden svět s  ekologickou 
tematikou z platformy Promítej i Ty!
18:00–19:28 
Promítání dokumentárního snímku Hon za utopií
20:00–21:43 
Promítání dokumentárního snímku Čas lesů



dům umění
17:00–22:00 
Volně přístupná výstava 30+ ITF a Zdena Fibichová (Bezručova Opava), animační 
program pro veřejnost na danou výstavu spojený s fotokoutkem

refekTář dOmu umění
17:00–22:00 
Fotografický workshop s profesionálem v průběhu večera

kOsTel sv. václava
17:00–22:00 
Volně přístupná výstava 30+ ITF  (Bezručova Opava)
17:00–22:00 
Světelné efekty 
19:00–22:00 
DJ Clownfish 

základní umělecká škOla 
17:00–22:00 
Volně přístupná výstava žáků základní umělecké školy 

www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

čtvrtek 16. 9. start 18:00 kde klub art bez vstupného

lÉkařem mezi POušTí 
a minami
OsObní svědecTví lÉkařkY-záchranářkY 
krisTinY höschlOvÉ O hOrskÉm záchranářsTví 
a váleČnÉ medicíně 
BESEDA
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
Moderuje: roman konečný
kristina höschlová (* 7. května 1979 Praha)
Je česká lékařka a  záchranářka se specializací na horskou medicínu. Je dcerou 
psychiatra Cyrila Höschla a  akademické malířky Jitky Štenclové. Je členkou české 
Společnosti horské medicíny, švýcarské společnosti horských lékařů (GRIMM) 
a zakladatelkou a odbornou garantkou Mezinárodního kurzu horské medicíny v ČR. 
Publikuje a přednáší v tuzemsku i zahraničí v oblasti urgentní a horské medicíny. 
Ve volném čase se věnuje horským sportům, v roce 2005 se účastnila expedice na 
Mount Everest jako lékařka a vystoupala do 7 200 m n. m. Aktivně hraje na klavír 
a  na housle. Kniha Kristiny Höschlové vypráví o  odvaze žít. Autorka v  ní podává 
neuvěřitelná svědectví z válečných zón v Afghánistánu, Kurdistánu a Jemenu, kde 
pracovala jako lékař-anesteziolog. Popisuje skutečné příběhy místních lidí, své 
zážitky i svět emočních kontrastů, v němž se krutost mísí se srdečností, krvelačnost 
se štědrostí a beznaděj s vnitřní radostí. Vyprávění z humanitárních misí obohacují 
reflexe, jež nepřímo odrážejí podobu současného měnícího se světa.
„Probírám se zpět neuvěřitelnými příběhy z  těchto Bohem zapomenutých zemí 
a v mysli mi vyvstávají dvě slova: ODVAHA ŽÍT. Myslím na Afghánce, Kurdy i Jemence 
a obdivuji je, protože oni odvahu žít neztratili.
Myslím na pacienty a  jejich nezlomnou vůli žít. Myslím na lékaře a  zdravotníky 
a jejich širokou lásku k Životu.
I my máme na vybranou. Chceme Život žít, nebo se před ním schovávat? Chceme 
milovat Život bez výhrad, celý, i s jeho stinnými stránkami, a nebát se utržit rány? 
Nebo se chceme zaměřit na jeho neduhy – na virózy, úrazy i nevyhnutelnou smrt, 
a předčasně jej odsoudit k zániku?“

V rámci Slezské muzejní noci proběhne i komentovaná prohlídka výstavy 100 let opavského skautingu.



sobota 18. 9. start 20:30 kde klub art vstupné: 250/300 Kč
předprodej: Sluna, Horní náměstí 27, Opava 

lenka dusilOvá – sÓlO
KONCERT LETOŠNÍ NOSITELKY CENY ANDĚL
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
Narodila se 28. prosince 1975. S  hudební kariérou začala už v  10 letech, kdy se 
představila na folkovém festivalu s básní Adolfa Heyduka, kterou sama zhudebnila. 
V  roce 1988 nastoupila do legendárního pěveckého souboru Bambini di Praga. 
V  letech 1991–95 byla frontmankou pražské rockové skupiny Sluníčko, se kterou 
vydala stejnojmenné album a v roce 1994 vyhrála hudební soutěž Marlboro Rock 
In. Kapela také zahájila hudební festival Open Air Gampell ve Švýcarsku. Akademie 
populární hudby v roce 1994 nominovala Lenku na cenu „Objev roku“.
Ve svých necelých 18 letech pracovala s Dušanem Vozárym na projektu Déva, ve 
stejném roce se přidala k projektu bratrů Vozáryových s názvem Lorien. Hlas Lenky 
Dusilové je slyšet například v písni Snad. Dušan Vozáry se při představování alba 
Déva ve Slovenské televizi zmínil o Lence Dusilové jako o děvčeti, které bude jednou 
hodně slavné. Spolupracovala se skupinou Lucie, s  jejímž frontmanem Davidem 
Kollerem po odchodu ze Sluníčka založila skupinu Pusa. Jejich skladba Muka byla 
nominována na cenu Anděl v roce 1996.
V roce 2000 vyhrála cenu Anděl v kategorii „Nejlepší zpěvačka“. Od roku 2000 byla 
čtenáři hudebního časopisu Report opakovaně volena jako nejlepší zpěvačka roku. 
Po vydání se na sólovou dráhu začala spolupracovat také s folk-rockovou skupinou 
Čechomor. Hostovala na jejím přelomovém albu Proměny, jež produkoval skladatel 
Jazz Coleman, který o  ní mluvil jako o „velkém talentu“. Duet Dusilové a  Franty 
Černého z Čechomoru na úvodní skladbě alba se v roce 2001 usadil v hitparádách 
na několik měsíců a byl zvolen „Skladbou roku“ na udělování cen Anděl.
Album Proměny se stalo platinové a  získalo cenu Anděl za „Album roku“. 
V  současnosti Lenka Dusilová vystupuje kromě sólových koncertů i  se svojí 
doprovodnou kapelou Baromantika.

neděle 19. 9. start 18:00 kde klub art bez vstupného

individualiTOu skrze vůně
PŘEDNÁŠKA
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
Přednáška o  historii i  současnosti světa parfumerie a  jejích odkazů v  umění – 
v dialogu s mužským elementem
Na přednášce Barbory Macháčkové, studentky brněnské Masarykovy univerzity 
oboru Dějiny umění, se budete moci dozvědět něco o  historii parfumerie, 
práci „nosů“, parfumérském průmyslu či zda je i  vám v  souvislosti se znamením 
zvěrokruhu předurčena obliba určité vůně. Součástí pořadu budou také ukázky 
překvapivého ztvárnění fenoménu vůní v různých druzích umění.
„Jsem rodilá Opavanka milující umění, cestování i kulturu a vůně s nimi spojené. 
Na cestách aktivně poznávám nejen kulturní historii zemí, ale též jejich tradice, 
s nimiž se výtvarné umění, symbolika barev či použití vonných esencí často pojí. 
Již od základní školy mne svět parfumerie zajímal, můj zájem vyústil ve vypracování 
středoškolské odborné činnosti věnované tomuto tématu. Pokud Vás cokoliv z výše 
zmíněného zajímá, ráda se podělím o své znalosti i zkušenosti.“

LENKA DUSILOVÁ
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středa 22.9. start 16:30 kde Online bez vstupného

skrYTá síla mOzku
aneb s věrOu beck O efekTivním 
sTudiu bez sTresu
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Velmi často ve škole slyšíme „Naučte se, připravte se, zopakujte si…“
Jak se ale vlastně máme učit? Co všechno potřebujeme k tomu, abychom se učili 
efektivně a pamatovali si informace déle než jen do dalšího testu? Mozek je jedním 
z nejúžasnějších orgánů v těle. Je na nás, abychom poznali jeho skrytou sílu a naučili 
se s ním spolupracovat. Co tedy musíme dopřát našemu mozku k tomu, abychom 
studovali efektivně, bez stresu a ještě nám zůstal čas i na jiné věci než jen na školu? 
Odpovědi na otázky získáte v zářijové Středeční přednášce s SGO.

pátek 24. 9. start 20:00 kde klub art vstupné 70/100 Kč

Praskání rOsTi PeTříka 
aneb veČer PrO milOvníkY 
rYTmu a Tance
TANČÍRNA
Kouzlo vinylu v podání zkušeného DJ. Ti, kdo mají rádi praskání vinylových desek 
a legendární songy napříč historií, by si takový taneční večer opravdu neměli nechat 
ujít. Zajištěno občerstvení.

pátek 8. 10. start 19:00 kde klub art vstupné 200/250 Kč

michal hOrák
michalbum TOur
KONCERT
Chytrý humor, skočné melodie, nakažlivá energie a pořádná fůra léty i YouTubem 
prověřených hitovek, stejně jako nových pecek. Přesně takovou kombinaci 
můžete očekávat od koncertu mladého talentovaného písničkáře Michala Horáka, 

jenž v rámci podzimní šňůry ke svému druhému řadovému albu Michalbum zavítá 
i do vašeho města/klubu!
Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista, který kromě muziky stíhá také studium 
Pedagogické fakulty UK, platí za jednoho z  nejvýraznějších představitelů 
písničkářské generace, jež se na scéně objevila po nástupu Tomáše Kluse či Xindla 
X, a řadí se tak po bok jmen jako Pokáč nebo Voxel. 
Co naznačily první singly V 7:25, Hej teto! nebo Vysokoškolskej song, stvrdil Horák 
albovým debutem Michalovo cédéčko na sklonku roku 2019, na nějž navázal 
veleúspěšným turné včetně dvojnásobně vyprodané pražské Malostranské 
besedy. Nyní konečně nastává čas pro očekávané druhé album, na kterém se 
objeví i  nejedna z  písní, jimiž mladý písničkář bavil fanoušky během dlouhého 
lockdownu a s jejichž klipy pravidelně bodoval v trendech YouTube.
Jak aktuální tvorba potvrzuje, ani s  druhou řadovkou, pojmenovanou tak 
trochu typicky „po horákovsku“ Michalbum, neztrácí rozverný mladík nic ze 
své sympatické civilnosti a svého umu s  lehkostí a vtipnou nadsázkou glosovat 
každodennost, ani ze situačního humoru a jisté bezstarostnosti. A totéž můžete 
očekávat i  od jeho koncertů, které jsou garancí uvolněného a  zábavného 
hudebního zážitku, po němž vám zůstane na tváři úsměv od ucha k uchu ještě 
dlouho poté, co dozní poslední tóny…

MICHAL HORÁK



1. 6. – 7. 11. út–ne 10:00–18:00 vstupné v rámci vstupu do expozice

100 leT OPavskÉhO 
skauTinGu
VÝSTAVA
V  letošním roce si Opavané připomínají sté založení prvního skautského oddílu. 
Výstava 100 let opavského skautingu, jejímž autorem je předseda okresní rady 
Junáka v  Opavě Mgr. Petr Tesař, připomene významné milníky a  osobnosti 
skautingu, které představí řadou zápůjček jak z  veřejných institucí (mj. Slezské 
zemské muzeum), tak ze soukromých sbírek Opavanů. V  závislosti na aktuálních 
nařízeních bude výstava také doplněna řadou doprovodných programů, jako jsou 
komentované prohlídky, přednášky, animační programy nebo tematicky laděné 
celodenní aktivity.

www.cestamesta.cz
expozice Cesta města / Obecní dům

út–ne 10:00–18:00
vstupné základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / skupinové vstupné dospělí 
(min. 10 osob) 50,- za osobu / školní skupiny 20,- 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 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 
zapůjčené významné či 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, Švédské kaple a kostela sv. Václava jsou možné 
po telefonické domluvě s muzejní pedagožkou expozice Cesta města Mgr. Simonou 
Juchelkovou (+420 734 527 115). Minimální počet účastníků jsou tři osoby.

celoročně kde mobilní aplikace Tourstories

zaPOmenuTÉ PříběhY 
ŽidOvskÉ OPavY
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V APLIKACI TOURSTORIES
Procházka s  názvem Zapomenuté příběhy židovské Opavy v  aplikaci TourStories 
slouží jako vzpomínka na osudy židovských obyvatel Opavy. Stačí stáhnout aplikaci 
TourStories, otevřít ji, vyhledat naši trasu (případně načíst QR kód umístěný ve 
vitrínce před Obecním domem) a užít si cestu za poznáním.
Podrobnější návod naleznete na webové stránce: www.cestamesta.cz/events/
zapomenute-pribehy-zidovske-opavy-aplikace-tourstories/ nebo ve vitrínce před 
Obecním domem v Opavě.

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÉ OPAVY / foto: ©OKO, fotil: Jan Langer



28. 6. – 30. 9.  

kde na plotě městského koupaliště bez vstupného

dO Plavek! 
90 leT měsTskÉhO kOuPališTě
ExTERIÉROVÁ VÝSTAVA
Exteriérová výstava Do plavek! 90 let městského koupaliště je společný projekt 
expozice Cesta města Opavské kulturní organizace, statutárního města Opavy 
a  Technických služeb Opava. Výstava, umístěná na plotě kolem městského 
koupaliště, připomíná pomocí velkoformátových fotografií a doprovodného panelu 
historii tohoto komplexu. 

DOPrOvODný PrOgrAM K výSTAvě:

sobota 4. 9. start 8:00–18:00 

kde Opava – svobodné heřmanice vstupné dle ceníku vlaku

PuTOvání se skauTY 
VÝLET
Společné putování se skauty Hvozdnickým expresem se uskuteční první zářijovou 
sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program se zástupci opavských 
skautů. Podrobný program je uveřejněn na samostatném plakátu a  na veřejných 
sítích Opavské kulturní organizace a expozice Cesta města. 

září–listopad 

kde park před Obecním domem bez vstupného

skauTskÉ sTOPY v OPavě 
PANELOVÁ VÝSTAVA
Výstava rozšíří projekt ke 100. výročí založení skautingu v  Opavě. Pomocí 
velkoformátových fotografií přiblíží některé z událostí a míst spojených s působením 
skautů v Opavě.

SKAUTSKÉ STOPY V OPAVĚ / Foto: Josef Řehulka

VýSTAVA DO PLAVEK! 90 LET MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ / Foto: archiv rodiny nárožných



cYklus Přednášek PrO seniOrY 
 Opava v minulosti i dnes

středa 8. 9. start 10:00 vstupné 20 Kč

švÉdská kaPle 
a PřilehlÝ hřbiTOv
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: mgr. ivana maloušková (Opavská kulturní organizace, p. o.)
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, na 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. Součástí komentované prohlídky bude 
i výklad na přilehlém hřbitově. 
Délka prohlídky přibližně 70 minut.
Vstupenku zakoupíte na místě (před Švédskou kaplí). 

středa 22. 9. start 17:00 kde u Obecního domu vstupné 80/50/120 Kč

PříběhY OPavskÉ šlechTY
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: mgr. ivana maloušková (Opavská kulturní organizace, p. o.)
Znáte osudy opavských šlechtických rodů Sedlnických z  Choltic, Razumovských 
z Vikštejna, Rolsbergů, Bayerů z Bayersburgu a jiných? Víte, kde se dodnes nachází 
někdejší šlechtické paláce? A  které z  nich již nestojí? Tyto otázky návštěvníkům 
zodpoví komentovaná prohlídka, která je provede zejména životem šlechty 
v období monarchie a první republiky.
Délka prohlídky přibližně 70–90 minut.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu. 
V případě deště se prohlídka nekoná.

úterý 14. 9. start 10:00–18:00 kde kaple sv. kříže bez vstupného

zPřísTuPnění kaPle sv. kříŽe
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA 
V den svátku Povýšení svatého Kříže bude kaple pro veřejnost zdarma přístupná 
k  nahlédnutí od 10:00 do 18:00 hodin. Dopoledne od 10:00 do 12:00 hodin 
a odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin bude v kapli přítomna také lektorka, která 
návštěvníkům ráda zodpoví případné dotazy. Během návštěvy dodržujte prosím 
aktuální hygienická opatření.

středa 1. 9. start 10:00 , čtvrtek 2. 9. start 15:30 
kde u Obecního domu vstupné 80/50/120 Kč

PříběhY OPavskÉ šlechTY
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: mgr. ivana maloušková (Opavská kulturní organizace, p. o.)
Znáte osudy opavských šlechtických rodů Sedlnických z  Choltic, Razumovských 
z Vikštejna, Rolsbergů, Bayerů z Bayersburgu a jiných? Víte, kde se dodnes nachází 
někdejší šlechtické paláce? A  které z  nich již nestojí? Tyto otázky návštěvníkům 
zodpoví komentovaná prohlídka, která je provede zejména životem šlechty 
v období monarchie a první republiky.
Délka prohlídky přibližně 70–90 minut.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu. 
V případě deště se prohlídka nekoná.

Kaple sv. Kříže, které se přezdívá Švédská kaple.
Foto: ©OKO / fotila: renáta Foltysová



Komentované prohlídky kostelů
www.cestamesta.cz

Vstupné: základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / skupinové 50,- za osobu
Maximální počet návštěvníků je 25.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. 
nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

čtvrtek 16. 9. start 17:00 kde před kostelem
vstupné: 80/50/120 Kč / skupinové 50 Kč/os

kOnkaTedrála 
nanebevzeTí PannY marie
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: bc. Pavel solnický (Zemský archiv v Opavě)
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, 
vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z  počátku 13. 
století. Objekt je zajímavý z  mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou 
dominantu Opavy a  je silně provázán s  uměleckým, společenským i  politickým 
životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností řádu německých rytířů, 
ale i s politikou zeměpánů a se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad 
tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům 
nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. nutná rezervace na tel. +420 
553 791 947 nebo +420 734 518 907.
Maximální počet návštěvníků je 25. 

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE / Foto: archiv OKO



muzeJní animace pro školní a organizované skupiny

1. 9. – 7. 11. kde expozice cesta města

buĎ PřiPraven(a)! 
ANIMAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ 100 LET OPAVSKÉHO SKAUTINGU 
vhodný pro zš, sš, rodiče s dětmi, organizované skupiny
Interaktivní formou seznámí s  ideou skautingu i  vlastní výstavou zaměřenou na 
100leté výročí tohoto hnutí v Opavě. 

pondělí 13. 9. start 9:00–11:00, 13:00–15:00 

kde kaple sv. kříže bez vstupného

zPřísTuPnění kaPle 
sv. kříŽe 
PROHLÍDKA KAPLE
pro školky, školy a školská zařízení
Využijte možnosti nahlédnout do této unikátní památky na území města Opavy.
Předem objednané skupiny mají přednost.

září kde kaple sv. kříže 

kaPle sv. kříŽe
MUZEJNÍ ANIMACE
vhodná pro zš, sš, rodiče s dětmi, organizované skupiny
délka trvání 60–90 minut (v prostoru není WC) 
Využijte možnosti 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.

čtvrtek 23. 9. start 17:00 kde před kostelem
vstupné: 80/50/120 Kč / skupinové 50 Kč/os

kOsTel sv. hedvikY 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: bc. Pavel solnický (Zemský archiv v Opavě)
Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně 
přístupný, seznámí návštěvníky s komplikovaným vývojem prostoru od roku 1894 
až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě návrhů 
architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce zastaveny. 
Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. Po skončení 
války byla budova nadále skladem a k vysvěcení kostela došlo až roku 1993. Fresková 
výmalba v interiéru kostela odkazuje mj. na dřívější ohlasy po uctění památky obětí 
první světové války.
vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. nutná rezervace na tel. +420 
553 791 947 nebo +420 734 518 907.
Maximální počet návštěvníků je 25. 

úterý 21. 9. start 17:00 kde před kostelem
vstupné: 80/50/120 Kč / skupinové 50 Kč/os

kOsTel sv. vOJTěcha
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)
Kostel sv. Vojtěcha, v  minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje 
významnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v  poslední čtvrtině 
17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu 
Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v  širších souvislostech 
– společenských, náboženských i  projektově-stavebních. Nabídne výklad k  tzv. 
milostnému obrazu a  přiblíží dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu 
v  průběhu náletů na město koncem března 1945 a  jeho nákladnou poválečnou 
opravu.
vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. nutná rezervace na tel. +420 
553 791 947 nebo +420 734 518 907.
Maximální počet návštěvníků je 25. 



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.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí 

start 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.

duben–říjen kde kostel sv. václava

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.

1. 3. – 31. 12. kde město Opava

zaPOmenuTÉ PříběhY 
ŽidOvskÉ OPavY
STÁLÝ ANIMAČNÍ PROGRAM NABÍZENÝ ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ
vhodný pro 1. stupeň (od 3. třídy) a 2. stupeň zš, sš, rodiče s dětmi
NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZERVACE
start před domem umění, délka trvání 60–90 minut.
Aktivní procházka městem inspirovaná příběhem Evy Herrmannové, která vydala 
své vzpomínky na Opavu před 2. světovou válkou.
Formou hádanek a  her seznámí žáky s  atmosférou v  Opavě ve 30. letech 
20. století, během procházky si připomeneme místa, která jsou spjatá 
s významnými židovskými obchodníky v Opavě.

v nabídce jsou dvě trasy:
I. trasa pro mladší žáky: ulice Na Valech, obchodní dům Breda, ulice U Synagogy, 
Horní náměstí, obchodní dům Herrmann & Vogel
II. trasa pro starší žáky: ulice Na Valech, obchodní dům Breda, ulice U Synagogy, 
zastávka U soudu, Horní náměstí, obchodní dům Herrmann & Vogel
Nabízíme možnost vytvoření trasy na míru, případně uzpůsobení procházky pro 
žáky a studenty ze vzdálenějších měst.

celoročně kde sady svobody

básníci mezi námi
ANIMAČNÍ PROGRAM S POEZIOMATEM
Všimli jste si, že před Obecním domem stojí poeziomat? Tato černá roura v sobě 
skrývá básníky a jejich tvorbu. Pro ty z vás, kteří se chtějí o poezii dozvědět víc a mají 
chytrý telefon, jsme na poeziomat umístili QR kód, který vás přenese do online světa 
her a poznání. Nevlastníte chytrý telefon, ale rádi byste si také s poezií hráli? Pak jsou 
pro vás nachystány pracovní listy na recepci Obecního domu.



www.cestamesta.cz

expozice Cesta města on-line

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

kOmenTOvaná PrOhlídka 
ŽidOvskÉhO hřbiTOva
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, 
a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy stejně jako 
křesťané. Projekt nového městského hřbitova v  závěru 19. století počítal již se 
zvláštním židovským oddělením, které přečkalo i  druhou světovou válku. Na 
opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény zdejších 
významných podnikatelů (Breda, Weinstein, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), 
ale také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a  dalších příslušníků 

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

TaJemsTví kaTeřinskÝch 
hřbiTOvů
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Vydejte se s  námi po stopách historie hřbitovů v  městské části Opava-Kateřinky. 
Krátká komentovaná videoprohlídka připomíná osudy kateřinských osobností, 
prohlédnete si i  sakrální památky, které jsou se zdejšími pohřebišti nerozlučně 
spjaté. Mimořádně také díky vstřícnosti Biskupství ostravsko-opavského a farnosti 
Kateřinky nahlédnete do starobylého chrámu svaté Kateřiny.

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

POslední herrmannOvic 
hOlka vzPOmíná
PODCAST
Ze vzpomínek evy herrmannové, která strávila své dětství v Opavě, předčítá její 
vnučka klára Popovová.

celoročně kde dům umění

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 odkud vlastně dominikáni vzali své jméno. 
Navíc si vyzkouší trpělivou práci mnichů ve skriptoriu 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.

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, modelů, replik historických 
oděvů a předmětů. Součástí programů pro ZŠ a SŠ je navíc promítání animovaného 
filmu Obživlá Opava a pracovní listy.

Cena animací pro školní skupiny: 20 Kč za osobu / pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 60 Kč rodič + 1–3 děti zdarma
Cena animací pro dospělé: skupina do 10 osob 40 Kč / nad 10 osob 20 Kč

s rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku programů: 
mgr. simonu Juchelkovou: tel: +420 734 527 115, 
email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

Bližší informace: www.oko-opava.cz



on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

OPavskÝ kOnGres 1820: 
křiŽOvaTka evrOPskÉ diPlOmacie
VÝSTAVA A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
3D vizualizace a komentovaná prohlídka z výstavy expozice Cesta města o průběhu 
kongresu, historických souvislostech, samotných osobnostech kongresu a životě ve 
městě v tomto období.

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

OPavskÝ kOnGres 1820
OsObnOsTi kOnGresu
STREAM
Online debata Jiřího Šíla ze Zemského archivu v  Opavě a  Ondřeje Haničáka ze 
Slezského zemského muzea na téma významných politiků, diplomatů a celebrit, ale 
i lidí stojících v pozadí opavského setkání zástupců evropských velmocí.

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

OPavskÝ kOnGres 1820
mísTa kOnGresu
STREAM
Online debata romany rosové z  Národního památkového ústavu a  Ondřeje 
haničáka ze Slezského zemského muzea na téma ubytování, jednacích sálů a míst 
pro rozptýlení účastníků během Opavského kongresu v roce 1820.

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

známe se?
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Série pěti krátkých videí představuje místa hlavního působení expozice Cesta města 
– Obecní dům, expozici Cesta města spolu s animacemi, kostel sv. Václava a kapli 
sv. Kříže. 

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

TrOPPau/OPava 1945
ze záPisků krOnikáře maTěJe valíka
PODCAST
„Troppau/Opava 1945 – Ze zápisků kronikáře Matěje Valíka“ je audiozáznam úryvku 
z  knihy Matěj Valík – Německé Opavy sláva a  pád (1938–1945), vydané Ústavem 
historických věd FPF Slezské univerzity v  Opavě v  roce 2016 (Lucie Gilarová, 
Jiří Knapík, Pavel Šopák eds.), v  podání Jana Fišara. Tento podcast je věnován 
připomínce konce druhé světové války v Opavě.

opavských elit z časů monarchie i první Československé republiky. Hřbitovem a jeho 
historií vás ve videoprohlídce provedou mgr. zdeněk kravar, Ph.d., ze Zemského 
archivu v Opavě a mgr. Petr aharon Tesař z Beit Silesia, z.s.

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

OPavskO na Jaře 1945
PŘEDNÁŠKA
Přednáška Ondřeje koláře ze Slezského zemského muzea přibližuje boje v regionu 
Opavska a  Hlučínska od března do května 1945 a  situaci v  prvních týdnech po 
skončení války. Pozornost je věnována nejen plánům bojujících stran a  průběhu 
střetů v  kontextu širších strategických souvislostí, ale také dopadům válečných 
událostí na civilní obyvatelstvo regionu.

TROPPAU/OPAVA 1945 ZE ZÁPISKŮ KRONIKÁŘE MATĚJE VALÍKA / Foto: archiv rodiny nárožných



celoročně kde před domem umění bez vstupného

šach maT & dáma
LASKAVÉ PASTI OPAVY
Druhou laskavou past, šachový stolek, provozujeme na prostranství před Domem 
umění na Pekařské ulici. Velkou oblibu si získal nejen u šachistů, ale také u jedlíků, 
kteří zde rádi posvačí. Šachové figurky si mohou návštěvníci vypůjčit na recepci 
Domu umění v běžné otevírací době oproti vratné kauci, nebo si přinést své vlastní. 
Dámu si pak jednoduše zahrajete s posbíranými kamínky, kterých je v trávě před 
Domem umění dostatek.

ulice města Opavy

Laskavé pasti Opavy

celoročně kde sady svobody bez vstupného

POeziOmaT
AUTOMAT NA BÁSNĚ / LASKAVÉ PASTI OPAVY
Opavské parkové kolonády obsahují raritu, kterou se každé město pyšnit nemůže, 
a  tou je poeziomat. Jukebox, tzv. automat na básně, který navázal na fenomén 
pianin a šachových stolků v ulicích, jako laskavých pastí pro kolemjdoucí, je umístěn 
v parku před Obecním domem už od roku 2017 a nabízí k poslechu výběr básní 
různých autorů. Momentálně si zde můžete poslechnout texty autorů, jako jsou O. 
Hanus, L. Romanská, D. Bátor, I. Kašpárková, O. Hložek, J. Kunze, M. Pražák, P. Zajíc, S. 
Racková, B. Trojak a další.
Připravili jsme rovněž soubor zábavných aktivit k básním v podobě pracovních listů, 
které jsou k vyzvednutí na recepci Obecního domu nebo k vyhledání pomocí QR 
kódu umístěného přímo na noze poeziomatu. Pro starší zájemce chystáme také 
instalování lavičky do bezprostřední blízkosti jukeboxu.

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

OPavskÝ kOnGres 1820
mísTa PaměTi
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Městským exteriérem a interiéry vybraných objektů prostřednictvím komentované 
prohlídky provází Ondřej Haničák ze Slezského zemského muzea, Romana Rosová 
z Národního památkového ústavu a Jiří Šíl ze Zemského archivu v Opavě. Panely 
exteriérové výstavy si můžete projít v teple domova, a to na stránce: https://www.
opava-city.cz/opavskykongres/. Video pro statutární město Opava vytvořil Václav 
Hájek z Jarhead Studia.

on-line kde sociální sítě OkO bez vstupného

OPava v rOce 1820 
aneb TrOcha hisTOrie nikOhO nezabiJe
DIVADLO
Krátké divadelní veselohry návštěvníkům přináší série čtyř videí z  cyklu Opava 
v  roce 1820 aneb Trocha historie nikoho nezabije v podání herců michala 
stalmacha a daniela volného.

 Michal Stalmach a Daniel Volný při natáčení. Foto: Marek Mlynář



Podstatná část fotografií vznikla v České republice, dále je zastoupeno Švýcarsko 
(v  r. 1993 získala autorka půlroční pobytové stipendium kantonu Bern na 
rozvíjení tématu Žena), Francie (v r. 1996 získala autorka dvouměsíční stipendium 
Ministerstva zahraničí Francie opět na prohloubení tématu Žena), Anglie, Rusko, 
Ukrajina, Německo, Slovensko, Polsko a Estonsko.
K  výstavě existuje doprovodná publikace Žena mezi vdechnutím a  vydechnutím 
/ Woman between inhaling and exhaling (Praha, KANT 2002) s  texty v  češtině 
a angličtině.
Josef Moucha o výstavě:
…„Zájem Dany Kyndrové o  ženy a  jejich sociální role vyústil v  putovní výstavu 
a  knihu Žena mezi vdechnutím a  vydechnutím (Praha, KANT 2002). I  když jsou 
protagonistkami ženy, přece se nakonec úběžníkem stává lidství jako takové. 
Fotografie na sebe navazují tak, aby evokovaly existenci, začínající zrozením 
a  končící úmrtím. Cyklus symbolizuje ženský úděl, ale ukazuje k  nadčasovosti 
základního modelu bytí.
Titul Žena mezi vdechnutím a vydechnutím je odvozen z verše Františka Hrubína. 
Básník viděl mezi prvními a posledními věcmi člověka „nesmírný krásný život“. Jenže 
Kyndrová je realistkou a motto může pro někoho při pohledu na určité záběry vyznít 
až ironicky. Jakkoli je zjevné, čemu autorka straní, své názory a hodnotová kritéria 
nám nevnucuje.
Fotografie a knihy Dany Kyndrové podněcují k osobním úvahám nad tím, co se dělo 
od začátku 70. let, kdy fotografovat začínala. Pozoruhodné je, jak těžko se dá bez 
čtení popisků u mnoha soudobých fotografií identifikovat, kde vznikly. Do značné 
míry je to důsledek globalizace: spolehlivými kódy místopisu expozic už nebývají 
ani v záběrech zachycená hesla a reklamní slogany… U Kyndrové je však znát přímo 
zájem o odhalování příbuznosti ženských úloh v soudobé Evropě.“

středa 1. 9. start 17:00 kde Galerie eisler bez vstupného

vernisáŽ vÝsTavY

DOPrOvODný PrOgrAM K výSTAvě:

foyer kavárny / Obecní dům

galerie Eisler

Galerie Eisler, dříve Galerie Obecního domu, je výjimečný výstavní prostor v druhém 
patře Obecního domu, jejž rakouský architekt Rudolf Eisler původně vyprojektoval 
jako pobočku Rakousko-uherské banky v  Opavě. Monumentální budova byla 
postavena v  novobarokním stylu s  pískovcovými polosloupy ionského řádu 
a sochami Ceres a Merkura na balkoně v průčelí. Právě za okny balkónu v průčelí, 
v  prostorách, který dříve sloužil jako část bytu ředitele banky se rozkládá galerie, 
které jsme ve spolupráci s  veřejností našli nový název. Ve skutečnosti nejde jen 
o  prvoplánovou změnu názvu, ale především o  koncepční zaměření galerie 
v kontextu s multižánrovým kulturním domem v centru Opavy. Galerie v Obecním 
domě dodnes sloužila výtvarnému umění, stejně jako celý rozlehlý areál Domu 
umění s kostelem sv. Václava na Pekařské ulici. Ve staronové Galerii Eisler budeme 
kromě výtvarného umění prezentovat také kulturně společenské iniciativy, instituce, 
sdružení, organizace, asociace, anebo spolky a s nimi hledat umělce, kteří se v jejich 
činnostech angažují. 
Foyer kavárny jsme v  době uzavření budov upravily tak, aby byl důstojnějším 
prostorem pro pořádání výstav. Instalovali jsme nový závěsný systém a  doplnili 
galerijní osvětlení. Těšíme se, až prostor společně i s kavárnou budete moci navštívit.

2. 9. – 31. 10. kde Galerie eisler vstupné 20,-

dana kYndrOvá
ŽenY mezi vdechnuTím 
a vYdechnuTím
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
Projekt Žena mezi vdechnutím a vydechnutím zahrnuje fotografie ze sedmdesátých 
až devadesátých let 20. století a  jeho cílem je postihnout život ženy v  celé jeho 
rozmanitosti, počínaje zrozením a  smrtí konče. Fotografie jsou řazeny tak, aby 
výstava i doprovodná publikace tvořily jakýsi životní příběh. Celý projekt je rozdělen 
do sedmi oddílů – dospívání, mateřství a rodina, zábava, práce, erotika, víra a stáří. 
Kromě objektivní chronologie životní pouti člověka, respektive ženy, fotografie 
postihují i základní životní hodnoty, které nás provázejí a ovlivňují během celého 
našeho bytí.
Jedná se o téma víceméně obecné, nejde tedy o zobrazení konkrétního prostředí 
či specifiky určité země. Dalo by se ovšem říct, že se jedná o „ženu evropskou“. 



16. 9. – 21. 11. kde foyer Obecního domu bez vstupného

lucie deuTsch
ve sTOPách sTarÝch 
misTrů: POrTrÉTY/záTiší
VÝSTAVA MALBA / FOTOGRAFIE
Cyklus Portréty je autorskou tvorbou hradecké fotografky Lucie Deutsch. Šest žen 
v magickém prostředí staré rychty v Úvalně. Každá má s autorkou něco společného. 
A  právě tyto styčné body jsou zachyceny na fotografiích. Cyklus Zátiší vznikl ve 
spolupráci s dětmi na workshopu Opavské kulturní organizace. Oba cykly spojuje 
inspirace šerosvitem starých mistrů.

středa 15. 9. start 17:00 kde foyer Obecního domu bez vstupného

vernisáŽ vÝsTavY

DOPrOvODný PrOgrAM K výSTAvě:

středa 15. 9. start 17:00 

kde terasa kavárny Obecního domu bez vstupného

3+1
KONCERT
V  rámci vernisáže výstavy proběhne na terase kavárny Obecního domu koncert 
kapely 3+1. Uskupení 3+1 je spojení tří originálních hlasů a jedné skvělé klavíristky, 
které dohromady výborně ladí. Představí se veronika frélichová – klavír, zuzana 
kicková, sylva Pekařová a lucie deutsch – zpěv.

LUCIE DEUTSCH VE STOPÁCH STARýCH MISTRŮ: PORTRÉTY/ZÁTIŠÍ

Kapela 3+1



pátek 3. 9. start 18:00  

kde dům umění a kostel sv. václava bez vstupného

vernisáŽ vÝsTavY

DOPrOvODný PrOgrAM K výSTAvě:

Dům umění a kostel sv. václava

út–ne 10:00–18:00
VSTUPNÉ základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / skupinové vstupné 
dospělí (min. 10 osob) 50,- za osobu / školní skupiny 20,- za žáka, 
pedagogický dozor zdarma 

čtvrtek 2. 9. start 17:00 kde kostel sv. václava bez vstupného

bezruČOva OPava
síla ŽenY
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Předání ceny Petra bezruče kurtu Gebauerovi / Živa Poppy Theatre – folklorní 
ohnivé divy / dámská kapela vesna / slavné ženy minulosti a  prezentace 
festivalu / hlína v rukou ženy, sochařky, umělkyně… výstava sochařky zdeny 
fibichové

3. 9. – 24. 10. kde dům umění a kostel sv. václava

30+ TřiceT leT insTiTuTu  
TvůrČí fOTOGrafie 
fPf slezskÉ univerziTY v OPavě 
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
Kurátoři: vladimír birgus, Ondřej durczak a michał szalast
Výstava nabízí několik set fotografií současných studentů a absolventů institutu.
Institut tvůrčí fotografie FPF SU si po předchozích expozicích 
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a v Domě umění v Bratislavě připomíná 
30. výročí svého založení dosud největší výstavou, jakou kdy uspořádal. Ve třech 
podlažích Domu umění v  Opavě, v  sousedních prostorách kostela sv. Václava 
a Základní umělecké školy Opava a v kulturně-uměleckém prostoru KUPE představí 
ve výstavních exponátech i v různých projekcích několik set fotografií současných 
studentů a  absolventů. A  také připomene práce starších „nezapomenutelných 
absolventů“, z nichž mnozí už získali významné postavení na české i mezinárodní 
umělecké scéně.

Výstava je součástí kulturního festivalu Bezručova Opava, jehož letošním hlavním 
tématem je Síla ženy. Proto celé jedno podlaží v  Domě umění bude věnováno 
výhradně tvorbě studentek a  absolventek Institutu. A  ženy jsou zastoupeny 
i v dalších částech výstavy.
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pondělí 27. 9. start 21:00 kde kostel sv. václava 
vstupné: 150/180 Kč, předprodej: Turistické informační centrum Opava

hic sunT dracOnes
DIVADLO CONTINUO 
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
nonverbální / délka představení: 60 minut
Vizuální báseň s  prvky magické obrazivosti, absurdity a  grotesknosti, inscenace 
spojující fyzické, loutkové a výtvarné divadlo.
Kam se podějí všechny naše myšlenky a vzpomínky, když večer zavřeme víčka? Když 
se vše, přes den nemyslitelné, zhmotní, ožije a z našeho těla se stane jen materiál? 
A co se stane, když ráno opustíme pokoj a necháme tam zavřené všechny svoje sny, 
obavy a tajné tužby, se kterými jsme strávili noc? Prý nemáme jen jedno já, máme 
jich víc. V běžném životě se tato naše já vzájemně omezují, abychom mohli fungovat 
v každodenních situacích. Co se však stane, když se tato já osvobodí od ostatních 
a stanou se autonomní? Místa a krajiny, kde se toto vše může stát, leží v neznámé 
zemi (terra incognita). Dávní kartografové věřili, že na neznámých územích 
v odlehlých koutech světa žijí fantastické obludy, draci a leviatani. V inscenaci Hic 
Sunt Dracones vznikají z částí lidského těla, objektů a materiálu neznámé krajiny, 
nepoznané bytosti, nemyslitelné situace a nepředstavitelné příběhy. Není to však 
výprava do dalekých krajů, do fantaskního světa krajiny utopie, ale cesta do našich 
vlastních myslí a skrytých zákoutí naší duše.
Koncept a režie: Pavel štourač
Účinkují: sara bocchini, nicole nigro, kateřina šobáňová, natália vaňová

pátek 17. 9. start 18:00 kde kostel sv. václava 
vstupné 100 Kč/150 Kč, předprodej: Turistické informační centrum Opava

femislam
BÁSNICKÁ SOUTĚŽ
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
Vystoupí: lumi, ellen makumbirofa, Tali, Thea, večerka, ryška riot, mara, 
barbara
Moderuje: anatol svahilec
Dramaturgie pořadu: ludmila sližová
Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed 
pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebeméně se pohnout. Jedna 
po druhé přistupují mistryně slova připraveny do posledního verše bojovat 
o  vítězství v  nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, 
rozplakat, dojmout – stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti 
soutěžící nemilosrdně vypískat. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo 
improvizace. Dojetí! Smích? Dekadence?! Vítězka může být jen jedna. A rozhodne 
o ní porota složená z vás, diváků! Slam v soutěžně čistě ženském podání!!!

středa 8. 9. start 18:00 kde kostel sv. václava 
vstupné 200/300 Kč, předprodej: Sluna Opava nebo www.shf.cz

lilium mezi Trním
cOlleGium marianum
KONCERT RANĚ BAROKNÍ HUDBY V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ
akce probíhá v rámci festivalu bezručova Opava.
Svatováclavský hudební festival (SHF) je největší mezinárodní festival duchovní 
a  tzv. staré hudby v  České republice. SHF od svého vzniku v  roce 2004 probíhá 
každoročně nejen v  Ostravě, ale i  v  mnoha chrámech celého Moravskoslezského 
kraje v  průběhu měsíce září (prvních 10 ročníků se konalo mezi dvěma státními 
svátky 28. září – 28. října). Tradičně více než třiceti koncerty oslavuje svátek sv. 
Václava, představujícího symbol české státnosti.
Jana semerádová – umělecká vedoucí, hana blažíková – soprán

FEMISLAM



Galerijní animace

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 dozví nejen informace o  autorech, dílech či uměleckých směrech, ale 
na vlastní kůži zažijí umělecké postupy, které podpoří jejich kreativitu a  nadání. 
Galerijní animace se uskutečňují přímo ve výstavních prostorách Domu umění či 
Galerie Eisler v Obecním domě.

3. 9. – 24. 10. kde dům umění

POzOr, vYleTí PTáČek!
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
program vhodný pro 1. a 2. stupeň zš a sš
V rámci festivalu Bezručova Opava se Dům umění v Opavě naplní od sklepa po půdu 
fotografiemi z Institutu tvůrčí fotografie. A že se za ty tři desetiletí nafotilo fotek… 
Fotografie neodmyslitelně patří k našim životům. Zvěčňují důležité i méně důležité 
momenty našeho života. V  animaci se vydáme za příběhy fotografií na stěnách 
galerie a dozvíme se, o čem daná fotografie vypráví. Součástí animace je výtvarná 
dílna, která se zaměří na fotografické techniky.

1. 9. – 31. 12. kde dům umění

na kurTa!
GALERIJNÍ ANIMACE K PŘÍLEŽITOSTI SOCHAŘOVA JUBILEA 
program vhodný pro 1. a 2. stupeň zš a sš
Kurt Gebauer, slavný rodák z  Hradce nad Moravicí, letos oslavil krásné 80. 
narozeniny. Osobnost stále tvůrčího sochaře si představíme v  animaci Na Kurta!, 
která si klade za cíl seznámit žáky se sochami ve veřejném prostoru Opavy. Animace 
bude probíhat před Domem umění u Utíkající dívky a výtvarná dílna se uskuteční 
v prostorách galerie. 



Cena animací pro školní skupiny: 20 Kč za osobu / pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 60 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 programů: 
mgr. nelu vejrostovou. 
Tel: +420 734 862 482, email: nela.vejrostova@oko-opava.cz

Bližší informace: www.oko-opava.cz

celoročně kde dům umění a město Opava

za TaJemsTvím sOch
STÁLÁ ANIMACE O SOCHÁCH VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň zš, sš.
„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 máte 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 tato socha? Byl by prostor na náměstí hezčí bez ní? 
Animace probíhá v ulicích města Opavy. Doba trvání: 90 minut.

celoročně kde město Opava bez vstupného

PO sTOPách sOch 
kurTa Gebauera
PÁTRACÍ HRA V ULICÍCH MĚSTA OPAVY
Pátrací hra nejen o sochách probíhá v ulicích města Opavy a může se jí zúčastnit 
každý, kdo má čtečku QR kódů.
Připojte se i  vy do pátrací hry, ve které jde o  to najít osamělé Utíkající dívce 
spřízněnou duši. První QR kód se nachází přímo u sochy Utíkající dívky a po jeho 
načtení se přehraje video, které vás seznámí s příběhem a indiciemi, kam se vydat 
dál. Čeká tak na vás dlouhá procházka s  celkem 5 zastaveními. Hodně štěstí při 
pátrání přejí Lenka Přibylová (ZUŠ Opava) a Nela Vejrostová (OKO).

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 pomoci 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 
pomocí chromatografie.

23. 4. – 28. 11. kde město Opava

mazlíČci
GALERIJNÍ ANIMACE INSPIROVANÁ TVORBOU SOCHAŘE MICHALA TRPÁKA
Program je vhodný pro mš a 1. stupeň zš
V centru Opavy se zabydleli návštěvníci ze světa, kam už lidské oko nedohlédne. Tu 
lezou po budově, tu zase někde visí. Zvětšeniny okem neviditelných bakterií jsou 
námětem sochaře Michala Trpáka, který svými „mazlíčky“ zabydluje města v České 
republice. Pojďme se na sochy podívat zblízka a  zjistit, jak se jim žije v  našem 
světě. Hravá animace s prvky divadelních aktivit vtáhne žáky do světa „mazlíčků“ 
a poodkryje jejich příběh.
Animace probíhá v ulicích města Opavy. Doba trvání: 90 minut.



v ulicích města Opavy
galerie pod širým nebem

Výstavní program Opavské kulturní organizace zahrnuje také exteriérové výstavy, 
takzvaně pod širým nebem. Je pro nás důležité, abychom uměním v ulicích nebo 
parcích vystoupili ze svých „kamenných portálů“ a  posunuli kulturu blíž k  lidem 
do jejich každodenního života, když procházejí kolem a obdivují krásu výtvarného 
umění při cestě do práce, školy, nebo za nákupy a zábavou. Zároveň tak chceme 
i přilákat nové potenciální obdivovatele výtvarného umění za práh našich budov, až 
se otevřou, a prezentovat tak kulturní bohatství co největšímu počtu zvídavých očí.
Pro rok 2021 jsme připravili výstavu sochaře Michala Trpáka, který prezentuje 
mladou generaci tvůrců se zájmem o  architekturu a  veřejný prostor a  k  oslavě 
výročí Kurta Gebauera jsme připravili bohatý doprovodný program k jeho sochám 
instalovaným ve městě.

duben–listopad kde kolem Obecního domu bez vstupného

michal TrPák
POJĎ si ke mně sednOuT
VÝSTAVA / SOCHA
Sochařská výstava Michala Trpáka Pojď si ke mně sednout propojuje několik světů 
a vybízí ke sdílení a dialogu navzdory nelehké době, kdy bychom naopak měli držet 
sociální distanc.
Monumentální návštěvníci ze světa mikrobů s  názvem „Mazlíci“ jsou inspirováni 
okem neviditelnými bakteriemi. Zvětšeny do lidského měřítka však nutí 
pozorovatele zamyslet se nad rozmanitostí světů a  organismů, které s  námi žijí, 
byť je vizuálně nevnímáme. Jejich fyzickou přítomnost, třebaže neviditelnou, dnes 
vnímáme více než obvykle, neboť viry ze světa mikrobů se ozvaly více nahlas. Pojď si 
ke mně sednout, vést dialog se mnou, se sebou samým, nebo společně? Usednout 
k  sochám nebo jim na hřbet, pomazlit se a  přemýšlet. Zlá zpráva zabalená do 
proteinu nás vysvlékla do naha, ze všech systémů našeho světa a materiálna, které 
jsme si kolem sebe vytvořili, a umožnila zpomalit, zažít „Pocit svobody“, jen tak letět 
a vznášet se nad hlavami všech jako sousoší muže a ženy s tímto názvem.
Pohled do dalšího tušeného světa mohou zprostředkovat bytosti z „Paralelního 
světa andělů“. Svět, který si představujeme a  často idealizujeme a  věříme v  jeho 
spásnost, dohled nad námi či ochranu našich duší. Proč by však tento svět nemohl 
být paralelou tomu našemu a andělé nemohli žít podobné životy plné vášní, emocí 
a radostí jako my?

celoročně kde centrum města Opavy

kurT Gebauer 
na cesTě OPavOu
PROGRAM K OSLAVĚ ŽIVOTNÍHO JUBILEA VÝZNAMNÉHO SOCHAŘE
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho 
tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s  těmito 
tichými monumenty setkáváme a  mnohdy ani netušíme, jaký význam se za 
prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program poskytne kolemjdoucím 
možnost nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a  připomene tak dosah 
umělce v českém sochařství 20. a 21. století.
Panelová výstava informující o  dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo 
u  plastik nacházejících se v  prostoru centra Opavy. Kolemjdoucího bude 
informovat o  zásadních milnících života Kurta Gebauera, vzniku konkrétního díla 
v  kontextu místa a  doby. Pro lepší orientaci je k  dispozici interaktivní mapa (ve 
verzi pro dospělého i  dětského návštěvníka), která poslouží jako průvodce dílem 
Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepci 
Obecního domu a Domu umění. 
Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera 
pro širokou veřejnost a brožurka s aktivitami pro celou rodinu. Pro školní kolektivy 
a organizované skupiny chystáme galerijní animace Pod otevřeným nebem.

Pojďte vést „Velký dialog“ na klíně betonových postav, usednout spolu v  malé 
skupince ve veřejném prostoru a  zamýšlet se, tak jako monumentální „Myslitel“, 
který se usazen na své židli, pokryt siluetami stylizovaných postav v  různých 
pozicích, stává symbolickým vědomím celého světa. Vědomím, které je nyní tak 
propojeno jedním tématem, hrozbou, strachem… Pojď si ke mně sednout, k soše, 
jen tak ve dvou, a rozjímat, teď když máme čas…
K  výstavě jsou připraveny k  volnému rozebrání průvodcovské listy a  animační 
program pro organizované skupiny pod názvem MAZLÍČCI.



Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
facebook / OkO - Opavská kulturní organizace
instagram / oko_opava
YouTube / OkO - Opavská kulturní organizace

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
+420 734 862 481
otevřeno út–ne / 10:00–18:00

RECEPCE OBECNÍHO DOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+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 srpnu 2021.

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

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace



Příměstský tábor 2021
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