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Noc divadel
Fresh air

sobota 20. 11. bez vstupného

Další ročník celostátní Noci divadel se uskuteční třetí listopadovou sobotu a my 
v Opavské kulturní organizaci navazujeme po roční pauze na náš nultý ročník.
Letos vám představíme monodrama Jeana Cocteaua LiDský hLas v produkci 
staré arény Ostrava a  představení C’EsT La... WhEEL! z  produkce V.O.s.a. 
Theatre & sunriders.
„Jako motto pro letošní ročník Noci divadel jsme zvolili Fresh air. Chtěli 
bychom věřit, že na podzim 2021 bude skutečně možné se znovu a pořádně 
zhluboka nadechnout a užít si Noc divadel tak, jak jsme byli zvyklí v době před-
covidové, a že živá kultura nezůstane stejně vzácná jako čistá příroda. Tímto 
mottem tedy zároveň navazujeme na téma udr-život-elnost, které bylo v loni 
svorníkem naší celoroční spolupráce se soubory zapojenými do Noci divadel,“ 
vysvětluje Martina Pecková Černá z institutu umění – Divadelního ústavu (iDU), 
který Noc divadel v ČR od roku 2013 koordinuje.

start 22:00 kde Klub Art

LIDSKÝ HLAS
JEAN COCTEAU
DiVaDLO
„Ten drát je poslední pouto, které mě ještě spojuje s námi.“
Co s propastí zbylou po lásce? Jak dál? Existuje ještě cesta z takového labyrintu 
opuštění? Velké francouzské monodrama Jeana Cocteaua o lásce, zklamání, ztrátě 
a vzpomínkách.
Hraje: Natálie Janyšková
Režie: Dominik Beneš
Scénografie: Kateřina Pražáková a Daniel Hrabovský
Trvání: 50 minut



www.klubart.cz

Klub Art / Obecní důmstart 19:30, 21:30, 23:30 kde kostel sv Václava

C’EST LA... WHEEL!
aLTERNaTiVNÍ akROBaTiCkÉ DiVaDLO
S notnou dávkou lomozu i supění za vámi přijíždí zosobnění pradávného lidského 
vynálezu, pravé, nefalšované kolo.
Naše kolo je ovšem obří, je to kolo cirkusové, kolo pohádkové, lehké jako 
zamilovaná myšlenka, těžké jako osamělé srdce, bez nadsázky pět metrů vysoké, 
půl tuny lehké, perfektně vyvážené a ovládané nejjemnějším dotykem.
Dva hrdinové na něm roztočí vyprávění o  jedné letní lásce, která začala jako na 
houpačce a nakonec se s vířením vznesla až nad mraky.
Uvidíte akrobacii, tanec i šprýmy, těžké balancování na hraně rizika i lehké taneční 
kroky. Nastupte do hravého koloběhu lásky a  nechte se naším kolem vyvézt 
vysoko nad každodenní shon. Máme dvě sedačky navíc a nakonec vás necháme 
vystřídat se na nich s ostatními...
Režie: Štěpán Benyovszky
Námět: Nikol Šneiderová, Jonáš Janků
Hrají: Nikol Šneiderová, Jonáš Janků
Hudba: David Pravda
Kostýmy: Erika Čičmanová
Trvání: 15 minut

C’EST LA... WHEEL!

středa 3. 11. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

MONIKA BENEŠOVÁ
MOJE PACIFICKÁ HŘEBENOVKA
aUTORskÉ ČTENÍ, BEsEDa a aUTOGRaMiÁDa
Akce probíhá v rámci festivalu Bezručova Opava.
Moderuje: Roman Konečný
Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen 
desetina z nich. Monika patří mezi ně. A  to byla ještě před nedávnem bledou 
pacientkou s  vážnými zdravotními potížemi a  psychickými problémy. Přesto 
se rozhodla změnit život a splnit si sen – projít pěšky celou Ameriku. Postavila 
se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i  pumám, které potkávala, když 
putovala sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji tvrdě zkoušela. Naučila ji ale 
nevzdávat se.

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 své show nové 
CD V zrcadlech. Jako host se představí ostravští Erar Ešus.
Baby Secondhand jsou kabaret punk kapelou 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 doom 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.

Předprodej vstupenek končí v 17:00 v den akce.



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

 X ROCK A FAJER
3. haRDROCkOVÁ sEŠLOsT
X Rock – kapela, která je nová jen názvem, 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.

středa 10. 11. start 16:30 kde online bez vstupného

ALCHYMIE VZTAHŮ 
A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA 
ANEB S PATRIKEM URBANEM O CESTĚ KE 
ZKVALITNĚNÍ VLASTNÍHO BYTÍ
sTŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠkY sE sLEZskýM GYMNÁZiEM
Tématem listopadové Středeční přednášky s SGO budou naše vztahy a jejich vliv 
na spokojený život. Patrik Urban je lektorem osobního rozvoje a masérem, který se 
aktivně věnuje studiu lidské psychiky a těla. Tak dospěl k názoru, že pokud chceme 
prožít radostný, zdravý a  hojný život, je potřeba lépe mezi sebou propojit tělo, 
mysl a ducha. Na přednášce, která online proběhne 10. 11. od 16.30, se dozvíte, jak 
můžete zlepšit veškeré vztahy a tím pádem i svůj vlastní život.

FAJER

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

FESTIVAL NA CESTĚ
MULTiŽÁNROVý sTUDENTský FEsTiVaL

17:00–17:30

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Festival Na cestě je kulturní multižánrový festival pořádaný studenty oboru 
Kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě v Opavě. Letos se uskuteční již 15. ročník 
a návštěvníci se mohou opět těšit na pestrý program. Koncerty, výstava, divadelní 
představení či stand up – to všechno nabídne festival od 10. do 12.11. 2021.

17:30–18:10

KAROLÍNA HÝSKOVÁ: KOMPAKTNÍ RISK
kONCERT
Hudební uskupení Kompaktní risk. Kompaktní kapela o  2–5 členech, jejíž jádro 
tvoří Karolína Hýsková a  Kateřina Maria Kraftová a  která nabízí komplexní 
repertoár zahrnující jazz, šanson, muzikál a autorskou tvorbu.

19:00–20:00

PAVOL SERIŠ: PRI KASE
DiVaDLO
Autorská komedie jednoho herce z  prostředí supermarketů, hypermarketů, 
megamarketů a gigamarketů. Parodie na dnešní konzumní společnost vycházející 
jak z  reálného života, tak z  absurdního základu. Směs stand-up comedy 
a pohybového herectví ze světa obchodu, bez jehož návštěvy si snad už neumíme 
představit ani den.
Inscenace získala Cenu diváka na 31. ročníku festivalu netradičních divadel 
Kopřiva 2017, Česko.
Režijní spolupráce: Adam Steinbauer



12. a 13. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120/150 Kč

KOPYTO 30 LET
kONCERT
Opavská folková skupina Kopyto v letošním roce slaví 30 let své existence. Za tu 
dobu mimo jiné natočila 3 CD, přičemž právě to poslední s názvem Letokruh bude 
pokřtěno na výročním koncertu v  Artu. Mezi největší úspěchy kapely patří zisk 
autorské i interpretační Porty, účinkování v mezinárodním kole Porty, zabodovala 
také v  soutěži Talent Country radia a  získala třikrát prvenství ve Folkparádě 
Českého rozhlasu.
Výroční koncert představí nejen písně z  nového CD, ale také staré hity, kterých 
se mnohdy posluchači dožadují. Těší se na vás Šárka Černohorská, Lenka 
Weiglhoferová, Pavel Machold, Tomáš Andrýsek a Filip Dušek.

úterý 16. 11. start 19:00 kde Klub Art vstupné 120/170 Kč

MY DVA TRIO A HOSTÉ  
SPECIÁLNÍ HOST: BUŽMA
kONCERT a kŘEsT DEBUTOVÉhO aLBa
MY DVA TRIO je autorský počin pramenící z  hudební synergie dua Václav Khýr 
a  Jiří Šoltis, který je koncertně doplněn o  třetího člena Tomáše Vašuta. Kapela 
je vyústěním dlouholetého uměleckého i  osobního přátelství Khýra a  Šoltise. 
Společné vstřebávání hudebních vlivů a  široký přehled napříč hudebními 
žánry zaručují, že folkovému nádechu jejich hudby nechybí poutavé odstíny 
a pestrobarevný zvuk.

pátek 19. 11. start 21:00 kde Klub Art vstupné 100/150 Kč

HEARTBREAK
DRUMaNDBass PaRTY
Heartbreak je zpátky!
Travalo to neuvěřitelných 19 měsíců, ale konečně vám můžeme ohlásit, že 19. 11. 
21 se všichni uslyšíme a hlavně uvidíme v Klubu ART! Nebudeme zdržovat, tohle 
je sestava na již v pořadí 14. díl této oblíbené opavské klubovky plné zlámaných 
beatů.
Jako první host dorazí Variants: Česko-polský drum & bassový projekt, který založili 
Paweł Gabryszewski (aka Base Covers) a Jakub Havlák (aka Fantek). Projekt založili 
v roce 2014 a hned o rok později zaznamenal první úspěšný release. EP s názvem 
„The Story Ends” vydali v září roku 2015 na labelu Liquid Tones a VIP verze titulního 
tracku vydaná na konci roku 2017 se pak stala jejich vlajkovou lodí. Následovalo 
několik free releasu a poté v roce 2018 další EP na anglickém labelu Nu Venture 
Records se skladbami Arcade a Faded.
Doposud největší úspěch se povedl v  roce 2020, pod křídly českého labelu 
Hoofbeats Music vydali EP s  tracky „The Painter“ a „Seasons“. Právě první track 
slavil obrovský úspěch, protože jeho premiéra proběhla na Rene Lavice BBC 
Radio 1 Drum & Bass Show a sdílel ho i youtube kanál Liquicity. Od roku 2021 
jsou součástí českého labelu Fourseason a usilovně pracují na nové hudbě.

MY DVA TRIO

HEARTBREAK



úterý 23. 11. 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 lektorky:
Mgr. Nela Vejrostová:
Tel: +420 734 862 482
E-mail: nela.vejrostova@oko-opava.cz

Mgr. Simona Juchelková:
Tel: +420 734 527 115
E-mail: simona.juchelkova@oko-opava.cz

BÍLÁ VELRYBA

středa 24. 11. 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 lektorky:
Mgr. Nela Vejrostová:
Tel: +420 734 862 482
E-mail: nela.vejrostova@oko-opava.cz

Mgr. Simona Juchelková:
Tel: +420 734 527 115
E-mail: simona.juchelkova@oko-opava.cz

O HLÁSKOVI A PÍŠŤALCE



sobota 27. 11. start 20:30 kde Klub Art vstupné 180/220 Kč

QUEENDOM BALL
TEMaTiCký BÁL
Originální tematický bál plný hudby, módy a  tance. Celý večer bude v  duchu 
futuristické noblesy připomínající království z jiného světa, vše ve zlatém nádechu. 
Součástí akce bude i doprovodný program, o který se postarají performeři z Česka 
a Slovenska, konkrétně hvězda sociálních sítí drag queen Dima Arrest, také Fatale 
Vanity a další hosté... Společně si pro vás připravili jedinečnou show inspirovanou 
divadlem, plnou umění, výstřední módy a hlasité taneční hudby. Taková v Opavě 
ani okolí ještě nebyla... Na bál se nemusíte bát vzít si na sebe originální outfit ani 
výrazný makeup. Tento večer platí čím více třpytek, tím lépe.
Dresscode: zlatá
Může se jednat o celkový outfit, doplněk či uchvacující make-up.
První návštěvníci bálu si budou moct vychutnat welcome drink.

pondělí 29. 11. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

PROMĚNY OPAVY
kŘEsT kNihY
Statutární město Opava vydává publikaci srovnávacích fotografií, ve které 
nahlédnete nejen do doby dávno minulé, ale budete mít možnost srovnání se 
současnou tváří města. Křest proběhne za účasti autora Jana Langera, na místě se 
bude kniha také prodávat.

pátek 3. 12. start 21:00 kde Klub Art vstupné 70 Kč

KLUBNACHT
hOUsE a TEChNO PaRTY
Vystoupí 4 DJ projekty (Fake Bear, KDLK, Mendoza & Marco Key, Teddybear).
KLUBNACHT je nová klubová noc na Opavsku. Zaměřuje se na elektronickou 
muziku, převážně na styly techno a  house. Těšit se můžete na kvalitní muziku 
a DJ’s. Trvání akce: do 4. 12. do 04:00

čtvrtek 25. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120/150 Kč

DAVID POMAHAČ
kONCERT
David Pomahač je křehký písničkář s duší rockera a něžný rocker v roli písničkáře. 
Skladatel, hudebník a  oceňovaný textař vystoupil počátkem roku 2020 ze stínu 
známého urban-folkového dua Kieslowski a u  Indies Scope vydal své debutové 
sólové album Do tmy je daleko. Pokřtít jej stihl poslední den před začátkem 
lockdownu a dál už to všichni známe… Nicméně na to, že živě se celý rok moc 
hrát nedalo, deska rozhodně nezapadla a v obrovské konkurenci alb roku 2020 
se umístila v první dvacítce celoroční hitparády Velká Sedma Radia 1, v žebříčku 
nejlepších desek roku 2020 časopisu Full Moon, v první desítce nejlepších alb roku 
Musicserver.cz i výběru nejlepších desek rádia Expres FM.

DAVID POMAHAČ



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.

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.

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.

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÉ OPAVY



28. 6. – 31. 12. kde na plotě městského koupaliště

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.

čtvrtek 11. 11. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

DEN VETERÁNŮ 
S PAMĚTÍ NÁRODA
PROMÍTÁNÍ a BEsEDa
„Na moři byl postavený pontonový most a po něm z invazních lodí vyjížděla auta. 
Také kanóny, motorky a další výzbroj. Už nevím, kolik nás tam bylo, ale když to 
všechno vyjelo, nahnali nás na ty lodě. A ráno jsme byli v Anglii.“
Robert Mazurek zběhl z wehrmachtu. Počátkem války musel narukovat, jako řidič 
se dostal až do Le Havre ve Francii a v červnu 1944 se nechal zajmout spojenci. 
V Československé zahraniční jednotce pak bojoval proti nacistickému Německu. 
Přijďte na promítání s Pamětí národa. Besedu na téma „Naši veteráni“ moderuje 
dokumentarista Paměti národa Tomáš Netočný. Účast přislíbil historik Jiří 
Neminář z Muzea Hlučínska a další hosté.
Večer organizuje Paměť národa díky grantové podpoře města Opavy. Více 
informací o  akci bude uveřejněno během měsíce na samostatném plakátu, na 
sociálních sítích a webových stránkách OKO a expozice Cesta města.
Trvání programu přibližně 90–120 minut.

DO PLAVEK! 90 LET MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ 
Foto: archiv rodiny Nárožných

DEN VETERÁNŮ S PAMĚTÍ NÁRODA



26. 11. 2021 – 27. 3. 2022 

kde expozice Cesta města vstupné v rámci expozice Cesta města

VŮNĚ ZIMNÍ OPAVY
VýsTaVa
Výstava s  názvem Vůně zimní Opavy, ve spolupráci se Zemským archivem 
a  dalšími institucemi, připomene atmosféru historické zimní Opavy za dob 
našich prababiček. Návštěvníky provedou výstavou zvyky, tradice, chutě a vůně 
období od adventu do samého závěru zimy. Nebudou chybět ani odkazy na 
slavné opavské firmy vyrábějící cukrovinky, které nemohly chybět na slavnostních 
tabulích.

DOprOvODNý prOgrAm K výstAvě:

čtvrtek 25. 11. start 17:00 

kde expozice Cesta města bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy Vůně zimní Opavy návštěvníkům připomene atmosféru 
historické zimní Opavy za dob našich prababiček. Návštěvníky provedou výstavou 
zvyky, tradice, chutě a vůně období od adventu do samého závěru zimy.

neděle 14. 11. start 14:00 

kde městský hřbitov vstupné 80/50/120 Kč / skupinové 50 Kč/os.

MĚSTSKÝ HŘBITOV
kOMENTOVaNÁ PROhLÍDka
Provází: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Prohlídka hlavní části městského hřbitova v  Opavě (ul. Otická) s  odborným 
komentářem lektora. Komentovaná prohlídka se koná k  příležitosti připomínky 
konce první světové války a  Dne veteránů. Tématem této vycházky bude tedy 
válka a osobnosti spojené s vojenským životem.
Zřejmě každý větší hřbitov má své oddělení vyhrazené pro padlé vojáky. V areálu 
opavského městského hřbitova je takových oddělení hned několik. Nejstarší 
byl památník připomínající padlé v  prusko-rakouské válce v  roce 1866. Ten byl 
na hřbitov přenesen ze svého původního místa u  dnešního kostela sv. Hedviky 
a nacházel se v oddělení pro evangelíky. V roce 1945 byl odstraněn. V roce 1915 
byl postaven pomník padlým vojákům právě probíhající světové války. Ani ten již 
nestojí. Nacházel se v zadní části hřbitovního areálu u stěny. Byl dřevěný a v roce 
1927 byl odstraněn, neboť již zchátral a rozpadal se. Dnes zde stojí obelisk rodiny 
Spielvogel, nejvyšší náhrobek na celém hřbitově.
Na hřbitově také můžeme najít hroby důstojníků a  generálů rakousko-
uherské armády, z  nichž některé sem byly přeneseny ještě ze starého hřbitova 
a  patří padlým z  prusko-rakouské války, případně zemřelým v  70. a  80. letech  
19. století. Mezi nejvýznamnější patří hroby generálů Thosse, Langera, Baumanna-
Blankenfels a maršála tří armád Eduarda von Böhm-Ermolli.
Sraz před hlavní branou městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. 
V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

VŮNĚ ZIMNÍ OPAVY



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. 

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.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY 
 Opava v minulosti i dnes

středa 10. 11. start 10:00 

kde kostel sv. Václava (Pekařská 12) vstupné 20 Kč

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

26. 11. 2021 – jaro 2022 kde expozice Cesta města

VŮNĚ ZIMNÍ OPAVY
aNiMaČNÍ PROGRaM k VýsTaVě VŮNě ZiMNÍ OPaVY
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Animační program ke stejnojmenné výstavě v  expozici Cesta města přiblíží 
atmosféru historické zimní Opavy za dob našich prababiček. Interaktivní formou 
společně poznáme zvyky, tradice, chutě a vůně období od adventu do samého 
závěru zimy, součástí programu je výtvarná dílna.

KOSTEL SV. VÁCLAVA



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.

celoročně kde expozice Cesta města

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

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 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 online

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.

POSLEDNÍ HERRMANNOVIC HOLKA VZPOMÍNÁ

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

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

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
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
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.

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
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

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.

Velitel čs. tankové brigády Vladimír Janko v Opavě po osvobození.  Zdroj: slezské zemské muzeum

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.



foyer kavárny / Obecní dům

galerie Eisler

4. 11. 2021 – 30. 1. 2022 kde Galerie Eisler vstupné 20 Kč

MALÝ PRINC 
ELIŠKY PODZIMKOVÉ
iNTERakTiVNÍ VýsTaVa
Konceptem výstavy je vytvořit kouzelný svět Malého prince, který zapůsobí nejen 
na oči návštěvníka, ale i  na jeho další smysly, odstřihne ho od každodennosti 
a vrátí zpět do dětství.
Prostor bude zaplněn magickým lesem, světýlky, mlhou linoucí se po zemi a vůní 
šimrající v  nose. Návštěvník, který vejde dovnitř, si bude připadat jako v  jiném 
světě.
Hlavní instalací jsou samozřejmě ilustrace z  knížky Malý princ, které byly 
připravované na Islandu. Jedná se o kombinované fotografie s ilustracemi, které 
jsou pro Eliščinu tvorbu signifikantní. Obrazy jsou kulaté, plastické, obsahují plno 
přírodních materiálů jako mechy, lišejníky, lávový písek a mají v průměru 70 cm. 
Obrázky z knížky jsou zároveň animované prostřednictvím AR (augmented reality) 
aplikace ARTIVIVE, která je volně ke stažení a skrze kterou si návštěvníci mohou 
rozpohybovat jednotlivé obrázky, tedy přehrát animaci.
Součástí výstavy budou i  interaktivní instalace, například starý “áčko” stan 
s možností si do sluchátek pustit audioknihu Malý princ, obrovské mechové vejce 
s uschovaným zvířátkem, krátký “making of” film, malé dřevěné lišky - odrážedla, 
na kterých se mohou děti po výstavě prohánět, instalace nebes, velký dřevěný 
baobab a další překvapení.

středa 3. 11. start 17:00 kde Galerie Eisler bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

DOprOvODNý prOgrAm K výstAvě:

MALÝ PRINC ELIŠKY PODZIMKOVÉ



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.

25. 11. 2021 – 2.1. 2022 

kde foyer Obecního domu bez vstupného

EUROTOPIA
VýsTaVa
Výstava dětských výtvarných prací přihlášených do výtvarné soutěže na téma „Co 
Rom, to muzikant. So Rom, oda lavutaris.“ Soutěž a výstava je realizována v rámci 
projektu Most k porozumění, který je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva 
kultury.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací vyhlašuje první 
ročník výtvarné soutěže pro děti a  mládež od 6 do 18 let z  Moravskoslezského 
kraje na téma „Co Rom, to muzikant. So Rom, oda lavutaris.“
Tématem soutěže, které uvozuje romské přísloví je romská kultura v celé své šíři. 
Namaluj, co máš na romské kultuře rád/a, ať už to bude oblíbený romský zpěvák 
nebo zpěvačka, vzpomínka na romský festival, barevně vířící kostýmy romských 
tanečnic nebo strýc hrající na housle. Necháme to zcela na tobě a tvé fantazii...
Soutěž je realizována v rámci projektu Most k porozumění, který se uskutečňuje za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

středa 24. 11. start 16:00 

kde foyer Obecního domu bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

DOprOvODNý prOgrAm K výstAvě:

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 

12. 11. 2021 – 16. 1. 2022 start 10:00–18:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava

PATRIK HÁBL – VIZE
VýsTaVa / MaLBa
kurátor: Radek Wohlmuth
Jeden z  momentálně nejsledovanějších výtvarných umělců střední generace 
Patrik Hábl (1975) dlouho přitahoval pozornost především svým smyslem pro 
experiment. Kombinováním přístupů malby a grafiky se mu ale během let podařilo 
dosáhnout nosného autorského výrazu, který mu začal sloužit jako skutečný 
výtvarný jazyk, tedy vizuální komunikační prostředek. Ten ovšem u  Patrika 
Hábla není založen na tradičním příběhovém vyprávění, ale svým ukotvením 
v  nedoslovném prostoru mezi realistickým a  abstraktním zobrazováním staví 
především na asociativnosti, kdy mnohem víc naznačuje nebo zjevuje, než aby 
se zabýval prostou popisností. Vzhledem k tomu, že se dotýká obecných vjemů 
a pracuje s otevřenými tématy jako jsou tvář nebo krajina, zůstává přitom vždy 
místo pro vlastní imaginaci, zkušenosti a  také emoce. Objektivně sdílená a  tím 
pádem známá rovina se tak přirozeně překlápí do subjektivních prožitků, které 
se zpětnou interakcí zase stávají součástí kolektivní identity. Právě schopnost 
takový samovolný emotivně-myšlenkový proces rozpoutat patří k nejzásadnějším 
kvalitám Háblovy malby a odkazuje k ní také název výstavy.
 radek Wohlmuth, kurátor výstavy

čtvrtek 11. 11. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY



DOprOvODNý prOgrAm K výstAvě:

DOprOvODNý prOgrAm K výstAvě:

12. 11. 2021 – 16. 1. 2022 start 10:00–18:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava

MAREK NENUTIL 
POWER OF LIFE
VýsTaVa / MULTiMÉDia
kurátor: Vojtěch Fiala
Marek Nenutil je charismatický umělec, jehož síla spočívá v  až existenciální 
vášni a radikální upřímnosti, se kterou zkoumá svět kolem sebe, aniž by si příliš 
lámal hlavu nad definicí vlastního vizuálního jazyka. Na své cestě se neohlíží do 
minulosti, naopak je jeho posláním neustále objevovat nové dimenze života ve 
všech jeho podobách. Nyní se představuje s  retrospektivní výstavou Power of 
Life, která odráží pestrost coby hlavní definiční znak jeho tvorby, ať už se jedná 
o použité techniky nebo různorodá společenská témata, kterými v čase proplouvá.
Nejnovější Markovy práce vyjadřují odvrácení pozornosti od člověka směrem 
k  přírodním motivům, ve kterých zdánlivě nachází vnitřní klid a  smíření. 
Pestrobarevné rybky plavající ve vodě nebo květy ve své přirozené jednoduché 
kráse však jako by implicitně poukazovaly na křehkou rovnováhu, o  kterou 
přicházíme.
I přes naléhavost témat Markovy tvorby je to právě neutuchající síla a existenční 
podstata, která jej i přes zdravotní problémy žene kupředu a motivuje dál tvořit. 
A  kterou si zrcadlí do světa kolem sebe – lidí, zvířat, rostlin – jejichž životem 
překypující energii cítíme na vlastní kůži. 
 vojtěch Fiala, kurátor výstavy

čtvrtek 11. 11. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

od 12. 11. natrvalo kde exteriér Domu umění bez vstupného

MICHAL ŠKAPA
STARMAN
NEÓNOVÁ iNsTaLaCE
There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds

Refrén ze slavné písně od Ziggy Stardusta nebo-li Davida Bowieho. Jeho texty jsou 
jednou z  inspirací k  vytvoření světelného objektu na střechu opavského Domu 
umění. Vertikální protáhlá přístavba, která se zvedá z terasy a přiléhá k domu, může 
připomínat právě odpalovací rampu pro rakety cestující ke hvězdám. Hvězdám, 
které reprezentují naše sny a touhu po poznání něčeho, co nás přesahuje, možná 
nových světů a bytostí. Silueta člověka, kosmonauta, průzkumníka, jenž se vydává 
na cestu za dobrodružstvím do nových světů. Neónová instalace od Michala 
Škapy je vymyšlena speciálně na míru daného prostoru a  je jedním z typických 
výrazových prostředků autora. Sestává z  několika barevných neónových trubic, 
které tvoří uzavřený okruh, svítí svým charakterictickým barevným světlem a tvoří 
tak magickou světelnou kresbu na ploše stavby.
Objekt bude umístěn na exteriéru Domu umění trvale.

čtvrtek 11. 11. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Tam je Starman a čeká na obloze
rád by nás navštívil,
ale myslí si, že nám to odpálí mozek...



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.

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.

3. 11. 2021 – 30. 1. 2022 kde Galerie Eisler

MALÝ PRINC
GaLERiJNÍ aNiMaCE k VýsTaVě ELiŠkY PODZiMkOVÉ
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Jeden z  nejslavnějších pohádkových příběhů vypráví kniha francouzského 
spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Mezi ilustrátory tohoto příběhu se řadí 
i mladá energická umělkyně Eliška Podzimková, která inspiraci pro své ilustrace 
hledala na Islandu. Výsledek je pak doslova pohádkový. Animace Malý princ nás 
provede příběhem knihy na pozadí ilustrací Elišky Podzimkové, které doslova ožijí 
přímo před našima očima.
Doba trvání: 60 minut

11. 11. 2021 – 16. 1. 2022 kde Dům umění

VSTOUPIT DO OBRAZU
GaLERiJNÍ aNiMaCE iNsPiROVaNÁ TVORBOU MaLÍŘE PaTRika hÁBLa
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Animace věnovaná tvorbě malíře Patrika Hábla doslova vtáhne žáky do 
obrazů. Monumentální obrazy, které jsou vytvořené na rozhraní realistického 
a  abstraktního zobrazování, dávají velký prostor pro fantazii a  představy, co 
se může na plátně odehrávat. Pojďme vstoupit do obrazu, do umělcovy hlavy, 
a  vnímat jeho vize, které přenesl na svá plátna. V  animaci plné malířských 
experimentů zjistíme, že obraz nemusí být jen 2D a  že se v  něm můžeme 
i pohybovat. A také že k malbě nepotřebujeme štětec, jak bývá u malířů zvykem.
Doba trvání: 60 minut



Galerijní animace

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.



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.

do 28. 11. 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 

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 Na Kurta!

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 průvodcovské listy k  volnému rozebrání a  animační 
program pro organizované skupiny pod názvem MAZLÍČCI.



sobota 13.11. (vždy druhá sobota v měsíci) start 9:00–11:00 

kde Schösslerův salónek vstupné 100 Kč

RANNÍ PROBUZENÍ
CViČENÍ PRO CELOU RODiNU
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 vždy druhou sobotu v měsíci a bude trvat 2 hodiny. To abychom se stihli 
zahřát, protáhnout i zrelaxovat.

RANNÍ PROBUZENÍ

celoročně kde před Domem umění bez vstupného

ŠACH MAT & DÁMA
MOŽNOsT ZaPŮJČENÍ hRY
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. Hned vedle Utíkající dívky Kurta Gebauera, s vůní květinové 
louky, pod stínem vlajek lákajících na aktuální výstavy Domu umění a za šumění 
projíždějících trolejbusů. 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 
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 dalších.
Náš poeziomat si zaslouží pozornost nejen pejsků, ale i široké veřejnosti. Připravili 
jsme proto 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.



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 říjnu 2021.

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

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace



Stací stáhnout aplikaci TourStories 
(najdete v aplikaci App Store nebo Google 
Play), otevrít ji, vyhledat trasu (prípadne 
nacíst QR kód) a užít si cestu za poznáním.

www.cestamesta.cz

Opavská kulturní organizace p.o., Ostrožná 46, Opava 746 01 | www.oko-opava.cz

ˇ

ˇ ˇ ˇ
ˇ

Expozice Cesta mesta Opavské kulturní organizace a mezinárodní 
festival dokumentárních filmu o lidských právech Jeden svet 
Vás zvou na procházku v aplikaci TourStories

ˇ
ˇ˚

K procházce je pripraven animacní program pro deti 
a školní skupiny a také pracovní list, který je k vyzvednutí 
na recepci Obecního domu. 

ˇ ˇ ˇ
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