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T-film
mezinárodní filmový festival

10.–14. 10. kde Opava, Ostrava bez vstupného

Devátý ročník mezinárodního filmového festivalu T-film, tentokrát na téma 
Tajemství vesmíru, přinese dokumenty z celého světa a besedy s jejich autory.
Festival T-film 2021 představuje krátké dokumentární filmy na témata: vesmír, 
environmentální, sociální, globální inspirace, nové technologie, rozvoj talentu 
a podpora nadaných, ochrana tradic a kulturního dědictví a péče a zachování 
technických a průmyslových památek. Více info na www.t-film.cz.

pondělí 11. 10. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

PERKŮV DALEKOHLED
PROMÍTÁNÍ FILMU
Film studentů a  pedagogů oboru Multimediální techniky na Slezské univerzitě 
v  Opavě propojuje největší český dalekohled s  největším českým astronomem 
Lubošem Perkem. Není tedy náhodou, že je tento dvoumetrový dalekohled 
pojmenován právě po našem hlavním protagonistovi. Doc. Luboš Perek se do 
dějin nesmazatelně zapsal jako člověk, který pomohl definovat kosmický prostor, 
jako první upozornil na problematiku kosmického smetí a byl zároveň učitelem 
nejvýznamnějším československým astronomům.
Po filmu proběhne beseda s autorem.
Režie: Martin Petrásek
Scénář: Marie Bednářová
Stopáž: 27 min. / Rok: 2019 / Země: ČR

Ředitelka festivalu Marcela M. Heříková a prezident 
festivalu Jan Cimický.



www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

středa 13. 10. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

OFFLINE
PROMÍTÁNÍ FILMU
Čtyři teenageři, běžný život, škola, práce a týden života zcela bez internetu. Co vše 
jim sedm dní offline přinese? A dokážou týden bez sítí vydržet? Jak vypadá život 
dnešních teenagerů, když se ocitnou bez připojení k internetu? Co vše pro ně život 
online znamená? Jsou na něm závislí nebo ne? Co jim takový život přináší a co jim 
bere? Vědí to? A  jsou schopni řídit své životy sami nebo jim převážnou většinu 
činností určuje bzučení mobilů? Zamyšlení nad tím, jak fungovat v době online 
a při tom zůstat svobodný. Film navazuje na kampaň TOJEIT (www.tojeit.cz), která 
popularizuje spektrum IT profesí středoškolským studentům s cílem rozšířit jejich 
povědomí o tom, jaké rozmanité IT profese jsou a jak ovlivňují náš život. Film je 
součástí linky OFFLINE, která upozorňuje na přítomnost IT v  životě právě jejich 
odstřižením. Kampaň vznikla v  rámci spolupráce univerzit VŠE, UHK a TUL a  je 
financovaná v rámci Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT.
Po filmu proběhne beseda s autorem.
Režie: Pavel Michalik
Scénář: Pavel Michalik
Stopáž: 30 min. / Rok: 2019 / Země: ČR

úterý 12. 10. start 10:00 kde Klub Art bez vstupného

ČESKÝ ŽURNÁL
SLEPICE, VIRUS A MY
PROMÍTÁNÍ FILMU
Dokumentární film zaznamenává rodinnou pandemickou „reality show“, v níž jde 
o pokus poznat do detailu život slepic, zachráněných z velkochovu a adaptovaných 
zpět do venkovského života, na „vlastní dvorek“, a to vše za času koronaviru…
Režie: Filip Remunda
Scénář: Ivona Remundová, Filip Remunda
Stopáž: 73 min. / Rok: 2020 / Země: ČR

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…



úterý 12. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 70/100 Kč

„NAD OSTROŽNOU“ 
S JIRKOU FOLTÝNEM A AGNES MARGECÍNOVOU
KONCERT
Klavírista a  hráč na Hammondovy varhany Jiří Foltýn, známý především pro 
návštěvníky jazzového klubu Evžen, tentokrát v  komornějším obsazení se 
zpěvačkou kapely Cactus a  laureátkou tuzemských i  zahraničních pěveckých 
soutěží, Anežkou Margecínovou.

pátek 15. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 180/220 Kč

FLOEX (TOMÁŠ DVOŘÁK)
KONCERT
Tomáš Dvořák (Floex) – klarinetista, skladatel, producent a multimediální umělec.
Ve své tvorbě propojuje elektronickou a  akustickou hudbu do svébytné 
atmosférické podoby. Vedle skládání hudby Tomáš též rád experimentuje nad 
rámec lineárních hudebních scénářů, vytváří interaktivní multimediální projekty 
nebo hudbu do her.
Vydal dvě alba Pocustone (2001) a  Zorya (2011) a  také EP Gone (2014). Oba 
tituly získaly několik prestižních ocenění nejen v České republice (3 ceny Anděl, 
nominace na evropské ceny Qwartz, nominace na Apollo a  Vinyla Awards). 
Vzrušující spolupráce s  Tomem Hodgem, reprezentovaná deskou A  Portrait of 
John Doe (2018), se stala unikátním počinem, kde se klasická hudba a avantgardní 
elektronika míchá do jedinečného organického universa. Tato deska je novou 
etapou v Tomášově tvorbě, vyšla u prestižního britského vydavatelství Mercury KX 
(sublable Decca Classics) a byla oceněna Andělem v kategorii alternativní hudby.
Vytvořil soundtrack pro hry Samorost II a III a také Machinarium, jimiž se zapsal do 
mezinárodního povědomí.
Je rovněž autorem řady unikátních interaktivních instalací a  performance (RBB, 
Křižovatka, Živá Partitura). Pozdní tvorba vzniká ve spolupráci s Danem Gregorem 
aka Initi. Společně vytvořili instalaci Archifon, ve které pomocí laserových 
ukazovátek návštěvníci interagují s různými architektonickými elementy a hrají na 
architekturu jako na obří hudební nástroj. Tato instalace byla prezentovaná mj. na 
festivalech Ars Electronica (Linz), Nuit Blanche (Brusel), nebo Sonica (Glasgow).

úterý 19. 10. start 8:30 a 10:00 kde Klub Art vstupné 60 Kč

BÍLÁ VELRYBA
DIVADELNÍ POHÁDKA
Pohádka je vhodná pro žáky prvního stupně ZŠ
Dobrodružný příběh o námořnickém životě. A také o pátrání ve všech světových 
oceánech po tajuplné bílé velrybě, která však neustále uniká v  hlubinách moří. 
Bujarou pohádku plnou námořnických písní a odrhovaček i dobrodružství s vůní 
exotických dálav přivážíme sbalenou ve dvou lodních kufrech.
Toto krásné představení s  vervou odehrají herci divadla Stará aréna Ostrava 
Natálie Janyšková a Martin Šmíd.
Režie: Pavel Gejguš / Stará aréna Ostrava
Délka představení 45 minut.
V případě zájmu kontaktujte lektorku Mgr. Nelu Vejrostovou:
Tel: +420 734 862 482
E-mail: nela.vejrostova@oko-opava.cz

středa 20. 10. start 16:30 kde Online bez vstupného

KOUZELNÁ CHEMIE POTRAVIN 
ANEB S ALEXANDROU HOŇKOVOU 
O TOM, CO MÁME NA TALÍŘI 
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Všichni vnímáme pomocí smyslů různé vlastnosti běžných potravin a  nápojů. 
Položili jste si ale někdy otázku, jaké se za nimi skrývají chemické a  fyzikální 
pochody? Pokud vás tato tematika zajímá – nebo i  znepokojuje – přidejte se 

BÍLÁ VELRYBA



čtvrtek 21. 10. start 8:30 a 10:00 kde Klub Art vstupné 60 Kč

O HLÁSKOVI A PÍŠŤALCE
DIVADELNÍ POHÁDKA
Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 7 let
Pohádka O Hláskovi a Píšťalce je příběhem o přátelství a cestě za dobrodružstvím. 
Dva skřítkové mohou na své narozeniny opustit rodný les a vydávají se tak vstříc
všemu, co na ně číhá za prvním remízkem. Hudba nás provází celý život a existuje 
řada hudebních nástrojů, o jejichž existenci nemáme ani tušení. Africká lovecká 
harfa Kamele ngoni, píšťalka z  amazonského pralesa, malijský buben djembe, 
dešťová hůl, mnoho dalších nástrojů a v neposlední řadě náš vlastní hlas.
Jde o  poutavý pohádkový příběh s  prvky muzikoterapie, který probudí vaši 
představivost, kreativitu a lásku nejen k hudbě. 
Pohádku zahraje Pavel Nowak, ostravský talentovaný multiinstrumentalista 
a sběratel hudebních nástrojů, písní a příběhů.
Režie: Pavel Nowak / Stará aréna Ostrava
Délka představení 45 minut.
V případě zájmu kontaktujte lektorku Mgr. Nelu Vejrostovou:
Tel: +420 734 862 482
E-mail: nela.vejrostova@oko-opava.cz

pátek 22. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 180/230 Kč

SKUPINA TANGO 
S MÍROU IMRICHEM
KONCERT
MÍRA IMRICH se po odchodu z Abraxas naplno věnuje své domovské kapele Tango. 
Kapela stále koncertuje, koncerty Tanga jsou pořád velkou show – převleky, masky 
a pyrotechnické efekty...
Mirek je pořád nezkrotný živel, obklopen mladými muzikanty. V roce 2021 čeká 
skupinu Tango spousta koncertů. Repertoár současného Tanga tvoří písně 
z  Elektrického bálu, také pár songů z  poslední desky Poprvé a  také vzpomínky 
na Araxas (Nekonečný boogie nebo Každý den je to jinak...). Dále čeká Tango 
nahrávání a  vydání vinylu Tango live 2021... Zároveň bude natočen videoklip 
Tango live 2021. www.Imrichmusic.com
TANGO MIROSLAVA IMRICHA:
MÍRA IMRICH – zpěv
MARTIN HOLLANDR – kytara
PETR REMIS – basa
MATOUŠ BUREŠ – bicí
RADEK MASAŘÍK – sax a manager

k  účastníkům Středeční přednášky s  SGO, která proběhne v  říjnu. O  barvách, 
chutích, vůních, ale i jedech a mnohém dalším v potravinách a nápojích nás poučí 
Alexandra Hoňková.

O HLÁSKOVI A PÍŠŤALCE

SKUPINA TANGO S MÍROU IMRICHEM



sobota 30. 10. start 19:00 kde Klub Art vstupné 150/180 Kč

JAN ŠKRDLÍK A JAN HANOUSEK
PROFESOR, JEHO STUDENT A HOSTÉ
KONCERT
Láska v sedmi nebích: hudba italských a francouzských mistrů Antonia Vivaldiho, 
Georga Ph. Telemanna, Josepha Bodina de Boismortiera a  J. S. Bacha s  verši 
Tristana Tzary a Jana Škrdlíka z básnické sbírky Variace na Tzaru.
Vystoupí:
Jan Škrdlík a Jan Hanousek – violoncella
Miluše Nechvátalová – recitace
Jana Rosie Dvořáková – scénická dekorace
Hudební manifest nového suprarealismu – Suita pro dvě violoncella: V  druhé 
půlce programu zazní suita Jana Hanouska napsaná pro dvě violoncella, která 
vznikla v  rámci mezinárodního hnutí Manifest nového suprarealismu s  kořeny 
v Brně, a jeho další autorské skladby.
První věta z celé suity již září mezi autory z Velké Británie či USA v rámci hudebního 
manifestu širokého hnutí. Hnutí poukazuje na to, že v rámci naší vnější materiální 
reality, tedy světa okolo nás, vnitřní reality, našeho emočního prožívání a reality 
nad námi, tedy věcí vyšších a  krásnějších, je vlastně vše, co si myslíme, pravda 
a  umění jako takové má autenticky obsáhnout všechny tyto tři roviny. Suita je 
doplněna o čtvrtou větu – Apotheosis, tedy jakési smíření s hrůzami toho, co nám 
realita nyní přináší. Duo Jan Škrdlík a  Jan Hanousek doplní na jambe výborný 
opavský bubeník Ivo Samiec. Ve skladbě Volání noci vystoupí na violoncello spolu  
s  Janem Hanouskem také Barbora Larischová. Součástí koncertu je výstava 
obrazů Jany Rosie Dvořákové.

pátek 5. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 130/150 Kč

BABY SECONDHAND
KONCERT A KŘEST CD V ZRCADLECH
Opavská kabaret punková kapela Baby Seconhand pokřtí v rámci show své nové 
CD V zrcadlech. Jako host se představí ostravští Erar Ešus.
Baby Secondhand je kabaret punk kapela z Opavy, která vznikla v roce 2012 a je 
tvořena ostřílenými punkovými a  rockovými muzikanty působícími v  kapelách 
Staré Pušky, Proti směru, The Ghostface. Ústřední dvojici tvoří zpěvák Bart, 
vystupujicí jako klaun, a zpěvačka Pája, známá z třineckých dooom metalových 
R.E.T. Bicích se ujal známý opavský tatér Bekus. Kapela vydala dvě alba, Střepy 
/2014/ a  novinku V  Zrcadlech /2021/. Baby Secondhand si vytvořili svůj vlastní 
kabaret punkový styl a jsou pověstní svou energickou živou show.

sobota 6. 11. start 19:00 kde Klub Art vstupné 100,-

 X ROCK A FAJER
3. HARDROCKOVÁ SEŠLOST
X Rock – kapela, která je nová jen názvem, ale ve skutečnosti se jedná o bývalou 
kapelu „D. rock“, jejíž tři členové přibrali novou kytaru a udělali si takovou odnož 
(hrají dobře známé skladby od kapely D. rock + některé málo hrané).
Fajer – kapela, která hraje výhradně autorskou tvorbu. Tato partička působí na 
místní scéně (i mimo ni) od roku 2015 a za tu dobu si získala své publikum, stihla 
vydat svůj debut "Vzplanutí", projít některými soutěžemi (z nichž Muzikomat 2018 
vyhrála). Vše zajímavé se také dozvíte na stránkách kapely www.fajer.cz.

Jan Hanousek, Ivo Samiec a Jan Škrdlík.

BABY SECONDHAND



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 nejen z veřejných institucí (mj. Slezské 
zemské muzeum), ale také ze soukromých sbírek Opavanů. V  závislosti na 
aktuálních nařízeních bude výstava 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 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové vstupné 
50 Kč za osobu – sleva se vztahuje na skupiny nad 10 osob / školní skupiny 20 Kč 
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.

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.

středa 20. 10. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

DIAGNóZA LIBAVÁ
BESEDA A PROMÍTÁNÍ SNÍMKU
V jižní části Nízkého Jeseníku leží Libavá. Až do 13. století byla pahorkatina s drsným 
klimatem téměř neobydlená. Osídlování přišlo s  německou kolonizací. Němci 
tady hospodařili v  podmínkách, ve kterých by obyvatelé nížin nedokázali přežít. 
S  koncem 2. světové války však musely čtyři tisíce Němců odejít. Byli vyhnáni 
a  na Libavé vznikl vojenský prostor. Jejich domy, kostely i  hřbitovy drtily tanky 
Československé lidové armády. Po okupaci v  srpnu 1968 tady Sověti vybudovali 
jednu ze svých největších základen východního bloku. V 80. letech rozmístil Brežněv 
na Libavé rakety s jadernými hlavicemi. Dokument Paměti národa přináší autentická 
svědectví lidí, kteří to prožili. (text: Paměť národa) 



úterý 26. 10. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

BESEDA SE SKAUTSKÝMI 
PAMĚTNÍKY
BESEDA
Moderuje: Mgr. Petr Tesař, předseda okresní rady Junáka
Beseda se skautskými pamětníky spolu s předáváním ocenění okresní rady Junáka 
v Opavě.
Délka trvání programu: asi 80–90 minut.
Více informací o  akci bude uveřejněno během měsíce na sociálních sítích 
a webových stránkách OKO a expozice Cesta města.

středa 27. 10. start v odpoledních hodinách kde Klub Art 

HALIČ, SLEZSKO A SPIŠ 
VE SVĚTLE SPOLEČNÉHO 
ŽIDOVSKÉHO DĚDICTVÍ
PŘEDNÁŠKY A KONCERT MOJŠE BAND
Židovský život v  Opavě prostřednictvím příběhů slavných židovských rodin 
z Opavy, kteří jsou pohřbeni na opavském židovském hřbitově, který je sám o sobě 
výjimečnou historickou památkou představí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., historik 
a  archivář ze Zemského archivu v  Opavě. Následovat bude přednáška rabínky 
Tanyi Segal o  židovských pohřebních zvycích a  zákonech. Večer proběhne 
koncert židovské hudby z oblasti Haliče, Slezska a Spiša v podání kapely Mojše 
Band. Podrobnější informace, včetně časového harmonogramu, naleznete na 
samostatných plakátech,  www.oko-opava.cz nebo na  sociálních sítích Opavské 
kulturní organizace a expozice Cesta města. 

CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY 
 Opava v minulosti i dnes

středa 13. 10. start 10:00 kde Klub Art bez vstupného

HON ZA UTOPIÍ
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO SNÍMKU
Promítání dokumentárního filmu z projektu Jeden svět s ekologickou tematikou 
z platformy Promítej i Ty!
Přestože režisér Mo, jeho žena a  tři děti žijí svůj skandinávský sen na odlehlé 
farmě kdesi v Norsku, trápí je uhlíková stopa jejich blahobytu. Klimatická úzkost je 
vyprovokuje hledat udržitelnější způsob života. Opouští idylický domov a stěhují 
se do "Permatopie" – zbrusu nové, soběstačné, organické farmy v Dánsku. Bude 
ale život v  zelené komunitě skutečně řešením pro rodinu pěti tvrdohlavých 
individualistů s  rozdílnými představami a  sny? Srdečný, ale zároveň brutálně 
upřímný film o  pokusu jedné rodiny skutečně něco změnit ve stínu klimatické 
změny.

HON ZA UTOPIÍ

Po promítání snímku následuje beseda. Večer organizuje Paměť národa díky 
grantové podpoře města Opavy. Více informací o  akci bude uveřejněno během 
měsíce na sociálních sítích a webových stránkách OKO a expozice Cesta města.
Trvání programu přibližně 90-120 minut.



Komentované prohlídky kostelů
www.cestamesta.cz

Vstupné: základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové 50 Kč 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.

říjen kde před vstupem do kostela vstupné 80/50/120 Kč

KOSTEL SV. HEDVIKY
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
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 využívaná jako sklad 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.
Více informací (termíny a  časy) bude uveřejněno na samostatném plakátu, 
sociálních sítích a webových stránkách OKO a expozice Cesta města.

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. 

říjen kde před vstupem do kostela vstupné 80/50/120 Kč

KONKATEDRÁLA 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
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 také s politikou zeměpánů i 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.
Více informací (termíny a  časy) bude uveřejněno na samostatném plakátu, 
sociálních sítích a webových stránkách OKO a expozice Cesta města.

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.



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.

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.

Muzejní animace



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

www.cestamesta.cz

expozice Cesta města on-line

online 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.

online 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.

Foto: soukromý archiv



online 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.

online 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

online 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. 

online 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.

online 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 
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.

online 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.



online 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: 
www.opava-city.cz/opavskykongres/. Video pro statutární město Opava vytvořil 
Václav Hájek z Jarhead Studia.

online 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.

online 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.

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.



/ 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.“

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. Galerii 
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. 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.

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“. 
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 

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.

neděle 31. 10. start 10:00–18:00  

kde Galerie Eisler bez vstupného

DERNISÁŽ VÝSTAV

DOPrOvODNý PrOGrAm K výsTAvě:



neděle 24. 10. start 10:00–18:00  

kde Dům umění a kostel sv. Václava bez vstupného

DERNISÁŽ VÝSTAV

DOPrOvODNý PrOGrAm K výsTAvě:

Dům umění a kostel sv. václava

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

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  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.

9. 9. – 24. 10. start 10:00–18:00 kde Dům umění

ZDENA FIBICHOVÁ
HLÍNA V RUKOU ŽENY, 
SOCHAŘKY, UMĚLKYNĚ...
VÝSTAVA / SOCHA, KRESBA
Akce probíhá v rámci festivalu Bezručova Opava.
Narodila se 9. prosince 1933 v Praze, kde v letech 1948–1952 studovala na Vyšší 
škole bytového průmyslu a  v  letech 1952–1957 na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v ateliéru prof. Josefa Wágnera. V roce 1955 se provdala za sochaře 
Vladimíra Preclíka. Od roku 1959 byla členkou tvůrčí skupiny Trasa, s níž tvořila 
a  také se účastnila společných výstav. Vytvářela stylizované ženské postavy, 
hlavy a  torza. Abstrahované tvary velké emocionální sdělnosti, její sochy měly 
zoomorfní znaky. Žila a tvořila v Praze. Zemřela 19. června 1991 v Praze.

30+ TŘICET LET INSTITUTU  TVŮRČÍ FOTOGRAFIE / Foto: Arkadiusz Gola, ruda Ślaska, 2010



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
Umělec 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 Lazarová (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?

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.

Michal Trpák - Svoboda



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 probíhá galerijní animace Na Kurta!

od 9.10. každá druhá sobota v měsíci 

start 9:00-11:00 kde Schösslerův salónek vstupné 100 Kč

RANNÍ PROBUZENÍ
CVIČENÍ
Pro velký zájem milovníků pohybu, jsme připravili pokračování ranního cvičení 
pod vedením lektorky Marie Ševčíkové, zaměřeného na protažení a  posílení 
celého těla s využitím prvků jógy, pilates a cviků pro zdravá záda. Cvičení bude 
probíhat každou druhou sobotu v měsíci a bude trvat 2 hodiny. To abychom se 
stihli zahřát, protáhnout i zrelaxovat.

RANNÍ PROBUZENÍ

Kurt Gebauer - Ptáci 



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 září 2021.

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

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace



pá 15. 10. | 20:00 

Klub Art

Klub Art, Beethovenova ul. Opava
předprodej: 180,- / na místě: 220,-

recepce Obecního domu, Ostrožná 46, Opava

www.oko-opava.cz
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