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Léto na terase
terasa Obecního domu a Schösslerův salónek 

pátek 1. 7. start 20:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 100/130 Kč

OTEVÍRÁNÍ LÉTA 
S KOPYTEM
KONCERT
Folková skupina Kopyto, která vloni na podzim oslavila 30 let své existence, pro 
tentokrát využije první den prázdnin a  přivítá léto svým koncertem na terase 
Obecního domu. Zazní nejen staré, osvědčené a posluchačsky oblíbené hity, ale 
také nové písně z  posledního CD Letokruh, které kapela právě loňský podzim 
pokřtila. Na setkání s vámi se těší Šárka Černohorská, Lenka Weiglhoferová, Pavel 
Machold, Tomáš Andrýsek a Filip Dušek.

sobota 2. 7. start 20:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 50/80 Kč

PÍSNIČKÁŘ LUBYN
KONCERT spOjENý s hisTORKami z CEsT busKiNg vaNdROvNíKa
Busking Vandr 2020: Vlakem s  batohem a  kytarou na zádech napříč Českem.  
2700 km za 34 dní, 67 koncertů, 67 měst. Povídání o tom, jak bylo na turné, a o po-
uličním umění v tuzemsku.

PÍSNIČKÁŘ LUBYN



pátek 15. 7. start 18:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 70/100 Kč

KUBALOVCI
vEČER s CimbÁLOvOu muziKOu
Kubalovci jsou mladou opavskou kapelou působící od roku 2009. Muzikanti 
zvládají široký repertoár. Vedle folklórních písní z Moravy, Slovenska, Maďarska či 
Rumunska hrají také písně pop music, světové evergreeny a klasiky.

pátek 22. 7. start 18:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 200/250 Kč

HOĎ SE DO POGODY
TaLKshOW saNdRY pOgOdOvÉ a RiChaRda pOgOdY
„Většina lidí má tátu, ale já mám tatu. Můj tata je, jak to říct… přírodní úkaz, lokální 
baron Prášil. Toto není ani tak kniha, jako dokořán otevřené okno do našeho 
obýváku. Vítejte! Doporučuji odskočit si, pak se posadit, slabší nátury se prosím 
přikurtují a  můžeme začít. Přísaháme s  tatou, že všechny příběhy, které zde 
vyprávíme se opravdu staly.“

pátek 29. 7. start 17:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 70/100 Kč

CLOWNFISH
dNb mEjdaN
Clownfish.cz, první a  nejstarší opavská DnB partička, si pro vás připravila další 
mejdan ve spolupráci s  OKO. Toto seskupení vzniklo před třinácti lety v  klubu 
Mrkev a za ty roky vyprodukovalo stovky mejdanů. S OKO například elektronickou 
stage na akci Opavský majáles či tradiční benefiční večírky s výtěžkem věnovaným 
Městskému útulku pro psy v Opavě.

sobota 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8. start 9:00–11:00 

kde terasa Obecního domu 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 probíhá 
jednou měsíčně, vždy druhou sobotu a trvá 2 hodiny. To abychom se stihli zahřát, 
protáhnout i zrelaxovat. Prosíme zájemce a zájemkyně, aby přišli ve sportovním 
a donesli si svou podložku, ručník i vodu. Nedisponujeme šatnami ani sprchami. 
Pro efektivnější cvičení máme připraveny overbally, pěnové bloky, posilovací 
gumy a na závěrečnou relaxaci také deky.

KUBALOVCI

HOĎ SE DO POGODY



pátek 5. 8. start 20:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 150/180 Kč

P.E.T.R S KAPELOU
KONCERT
Frontman bývalé skupiny Naděje. Nyní se vydal na sólovou dráhu. Letos získal 
ocenění Českého rozhlasu 2 – Zlatá Česká dvanáctka za vítězství v hitparádě se 
singlem Všechna rána končí. Vydal mezigenerační duet a videoklip s Petrou Janů 
pod názvem Odlišný generace.

sobota 6. 8. start 18:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 150/180 Kč

LETNÍ RECITÁL 
VÍTĚZSLAVY KAROLOVÉ A ESTER GODOVSKÉ
KONCERT
Zveme vás na Letní recitál pod širým nebem. Můžete se těšit na malý koncert pod 
širým nebem, na jehož repertoáru nebudou chybět šansonové, folkové, popové, 
známé i  neznámé české písně. Přijďte si vychutnat skleničku dobrého vína, 
pohodového letního večera, krásného výhledu a  uvolněné atmosféry za zvuků 
hudby. Večerem vás provede Vítězslava Karolová a Ester Godovská.

pátek 12. 8. start 18:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 70/100 Kč

OPAVŠTÍ HUDCI
vEČER s CimbÁLOvOu muziKOu
Cimbálová muzika Opavští Hudci vznikla v roce 1983. Uvádí opavský folklór v celé 
své kráse a tradici. Písně, tance, oděvy. Účastnili se mnohých festivalů v tuzemsku 
i  v  zahraničních zemích jako je Srbsko, Polsko, Chorvatsko, Řecko, Francie, 
Rumunsko, Dánsko apod. Hrají v počtu od pěti do devíti a zahrají i písničky na přání.

pátek 19. 8. start 17:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 70/100 Kč

CLOWNFISH
dNb mEjdaN
Clownfish.cz, první a  nejstarší opavská DnB partička, si pro vás připravila další 
mejdan ve spolupráci s  OKO. Toto seskupení vzniklo před třinácti lety v  klubu 
Mrkev a za ty roky vyprodukovalo stovky mejdanů. S OKO například elektronickou 
stage na akci Opavský majáles či tradiční benefiční večírky s výtěžkem věnovaným 
Městskému útulku pro psy v Opavě.

pátek 26. 8. start 17:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 100 Kč

ELECTRO SWING 
DR. ZEPPELIN & RADIM NOWAK
ELECTRO sWiNg paRTY
Jestli má někdo hlavu v  oblacích, pak je to právě tento DJ z  prestižního 
československého bookingu Electro Swing Bohemia. Čahoun z  Ostravy se na 
parket nebojí vletět s  ryze klasickými swingovými songy i  tvrdšími electro-
swingovýmí frekvencemi. V  případě nenasytného publika od něj můžeme 
čekat také vintage remixy a housové vypalovačky. Rezident největšího festivalu 
elektronické taneční hudby ve střední Evropě – Beats for Love má za sebou 
úspěšná vystoupení nejen v  České republice, ale také v  klubech na Slovensku, 
v Německu, Francii, na Maltě či na jachtách v Itálii a Chorvatsku.

ELECTRO SWING

OPAVŠTÍ HUDCI



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. Pre-
zentovány jsou zde nejen archeologické a  historické artefakty, ale i  významná 
umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu 
průběžnému obměňování, přičemž jsou každý měsíc dočasně prezentovány za-
půjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí 
prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvní-
kům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.
Komentované prohlídky expozice, 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 měsTEm s apLiKaCí TOuRsTORiEs
Procházka s názvem Zapomenuté příběhy židovské Opavy v aplikaci TourStories 
slouží jako vzpomínka na osudy židovských obyvatel Opavy. Stačí stáhnout apli-
kaci 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.

16. 6. – 30. 10. 

kde expozice Cesta města vstupné v rámci expozice

KOŘENY JOY 
ADAMSONOVÉ
výsTava
Výstava autorky Zuzany Beranové připomene významnou opavskou rodačku Frie-
derike Victorii Gessner, známou spíše jako Joy Adamsonovou. Expozice poodhalí 
zejména její rodinu, rodinu Gessnerů a Weisshuhnů – jejich působení v  Opavě, 
rodinné vztahy, podnikání aj. V  rámci doprovodného programu k  výstavě pro-
běhnou komentované prohlídky, přednášky, animační programy pro děti a další 
zajímavé akce.

FLORA AFRIACANA – BOTANICKÉ KRESBY JOY ADAMSON



červen–září 2022 kde město Opava bez vstupného

PO STOPÁCH JOY 
ADAMSONOVÉ V OPAVĚ
paNELOvÁ výsTava
Panelová výstava pod taktovkou Zuzany Beranové připomene místa v Opavě spo-
jená s rodinou Gessnerů a Weisshuhnů.

16. 6. – 10. 8. kde expozice Cesta města vstupné v rámci expozice

FLORA AFRIACANA
BOTANICKÉ KRESBY 
JOY ADAMSON
výsTava
Navštivte jedinečnou výstavu unikátních kreseb, které se vystavují pouze 
výjimečně. Do Opavy byly zapůjčeny díky propojení Joy Adamson s  tímto 
městem. Joy Adamson patří k slavným opavským rodákům, většinu svého života 
však prožila v  daleké Africe. Jejím novým domovem se stala Keňa, kam vrátila 
do divočiny lvici Elsu, a napsala o tom celosvětový bestseller. Zároveň však byla 
i  talentovanou malířkou známou pro své botanické kresby a  kresby příslušníků 
keňských kmenů. O  zlomek kreseb v  současnosti pečuje britská nadace Elsa 
Conservation Trust, která do Opavy zapůjčila vybranou kolekci z  let 1938–1956. 
Výstavu, instalovanou v prostoru bývalého bankovního trezoru nynější expozice 
Cesta města, bude možné navštívit do 10. srpna. Projekt byl finančně podpořen 
Moravskoslezským krajem a Elsa Conservation Trust. Paralelně s  touto výstavou 
probíhá v dalších prostorách expozice výstava „Kořeny Joy Adamsonové“, která se 
zaměřuje mimo jiné na slavnou podnikatelskou rodinu Weisshuhnů a mapuje, jak 
kořeny na Opavsku přispěly k Joyiným pozdějším celosvětovým úspěchům.

pondělí 18. 7. start 18:00 kde Švédská kaple 
vstupné 80/50/120 Kč

VYCHÁZKA ZA 
OSOBNOSTMI KATEŘINEK 
S NÁVŠTĚVOU ŠVÉDSKÉ KAPLE
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p.o.)
Komentovaná prohlídka vás provede druhým největším hřbitovem v  Opavě. 
Představí přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy 
osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 dokonce 
povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního 
odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, učitele 
a  kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo rodiny Migliarinů, majitelů 
tehdy největší stavební firmy v  Kateřinkách. Během komentované prohlídky 
navštívíme také Švédkou kapli neboli kapli sv. Kříže. Kaple sv. Kříže představuje 
unikátní gotickou památku zbudovanou vévodou Přemkem Opavským v  roce 
1390. Události třicetileté války ji s  odstupem času vtiskly označení Švédská 
kaple. V interiéru kaple se dochovala původní gotická výmalba, cyklus 15 fresek 
zachycujících znamení konce světa.
Vstupenku zakoupíte na místě.
V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.

VYCHÁZKA ZA OSOBNOSTMI KATEŘINEK



čtvrtek 21. 7. a úterý 30. 8. start 17:00 vstupné 80/50/120 Kč

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 
V OPAVĚ
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě) a Mgr. Petr Aharon 
Tesař (Beit Silesia z. s.)
Hřbitovy jako místa kolektivní paměti uchovávají trvalou vzpomínku na osoby, 
které se zapsaly do historie určité lokality. Také na opavském hřbitově se nacházejí 
hroby mnoha významných osob, jejichž život byl spojen s Opavou a se Slezskem. 
Současný městský hřbitov, otevřený 1. července 1891, byl situován na okraji města 
směrem na Otice. Pohřebiště respektovalo tři dominantní náboženská vyznání. 
Centrální část byla vyhrazená katolíkům, po stranách se nacházela oddělení pro 
evangelíky a židovský hřbitov. A právě na židovském hřbitově nalezl místo svého 
odpočinku například jeden ze zakladatelů obchodního domu Breda a Weinstein, 
Max Breda nebo majitel známé firmy s barvivy, Moriz Altschul.
Sraz před hlavní branou městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. 
V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

neděle 24. 7. a 28. 8. start 8:45–13:00 

kde sraz u papírny Smurfit Kappa vstupné 100 Kč

WEISSHUHNŮV KANÁL
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Užijte si speciální komentovanou prohlídku plnou zajímavostí o unikátním vodním 
díle, které nechal na řece Moravici postavit opavský podnikatel Carl Weisshuhn, 
přítel samotného Edisona. Projděte se uprostřed krásných lesů po papírenském 
náhonu se třemi tunely a dvěma akvadukty, který přiváděl vodu a plavil dřevo do 
Žimrovické papírny od roku 1891. Od skvělých průvodců se v průběhu procházky 
dozvíte, co to byly vajzunky, Pifka, kdo byl valašský Edison, kdo Barabové, jestli se 
v Moravici dá těžit zlato, a ochutnáte, co jedli a pili chlapi v papírnách.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu od 4. 7. 2022. V ceně je průvodce 
v kostýmu, dárek, piknik barabů u akvaduktu kanálu. Trasa je dlouhá cca 12 km. 
Nutná turistická obuv. Nedoporučujeme dětem do 6 let a brát s sebou mazlíčky.
Sraz na horním parkovišti papírny Smurfit Kappa (GPS: 49.8534428N, 17.8438811E).
Maximální počet návštěvníků je 25.
Komentovanou prohlídku zajišťuje: Technotrasa.

pondělí 25. 7. start 17:00 

kde sraz u Obecního domu vstupné 80/50/120 Kč

PROCHÁZKA SECESNÍ 
OPAVOU
KOmENTOvaNÁ pROChÁzKa
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p.o.)
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky 
v  terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a  zajímavých detailů 
v  ulicích města Opavy, dozví se také o  stavbách dávno zaniklých. Seznámí se 
rovněž s  významnými architekty, kteří v  Opavě před první světovou válkou 
působili.
Sraz před recepcí Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního 
domu před komentovanou prohlídkou. V  případě špatného počasí se 
komentovaná prohlídka ruší.

čtvrtek 11. 8. start 15:00–19:00 bez vstupného

PTÁČÁK V RYTMU AFRIKY
hRavÉ hudEbNí OdpOLEdNE
Odpoledne plné zážitků tematicky laděné k výstavě věnované osobnosti slavné 
opavské rodačky Joy Adamsonové. Můžete se těšit na bohatý program nejen 
pro děti.

PTÁČÁK V RYTMU AFRIKY



KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
OPAVSKÝCH KOSTELŮ www.cestamesta.cz

sobota 13. 8. a 20. 8. start 18:30 

kde městské koupaliště Opava vstupné 80/50/120 Kč

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Mgr. Dalibor Halátek
Komentovaná prohlídka městského koupaliště připomene 91letou historii tohoto 
objektu. Seznámí návštěvníka s architekturou, proměnami a inovacemi koupaliště 
a zavede je do míst, která běžný návštěvník nespatří.
Vstupenku zakoupíte před vchodem na koupaliště. Nutná rezervace na tel. +420 
553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

čtvrtek 7. 7. a úterý 2. 8. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč

KONKATEDRÁLA 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, 
vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z  počátku 13. 
století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou 
dominantu Opavy a  je silně provázán s  uměleckým, společenským i  politickým 
životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s  činností Řádu německých 
rytířů, ale 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.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 
791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

pondělí 15. 8. start 17:00 

kde sraz u Obecního domu vstupné 80/50/120 Kč

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY 
ŽIDOVSKÉ OPAVY
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace, p.o.)
Komentovaná procházka s  názvem „Zapomenuté příběhy židovské Opavy“ 
připomene osudy židovských obyvatel Opavy. Procházka připomene příběhy 
a  osudy rodiny Herrmannů a  též obchodní dům Herrmann & Vogel, první 
opavský obchod s barvami Morize Altschula, největší obchodní dům v tehdejším 
Československu, synagogu a mnoho dalšího.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu před začátkem komentované 
prohlídky.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ



KOSTEL SV. VOJTĚCHA

úterý 12. 7. a čtvrtek 4. 8. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč

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

čtvrtek 14. 7. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč

KOSTEL SV. HEDVIKY
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)
Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně 
přístupný, seznámí návštěvníky s  komplikovaným vývojem prostoru od roku 
1894 až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě 
návrhů architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce 
zastaveny. Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. 
Po skončení války byla budova nadále 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.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 
791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

úterý 26. 7. a 23. 8. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč

KONKATEDRÁLA 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě)
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, 
vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z  počátku 13. 
století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou 
dominantu Opavy a  je silně provázán s  uměleckým, společenským i  politickým 
životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s  činností Řádu německých 
rytířů, ale s 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.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 
791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.



čtvrtek 28. 7., úterý 16. 8., čtvrtek 25. 8. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč

KOSTEL SV. HEDVIKY
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě)
Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně 
přístupný, seznámí návštěvníky s  komplikovaným vývojem prostoru od roku 
1894 až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě 
návrhů architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce 
zastaveny. Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. 
Po skončení války byla budova nadále 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.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 
791 947 nebo +420 734 518 907.
Maximální počet návštěvníků je 25.

úterý 9. 8. start 18:00 

kde sraz u Domu umění vstupné 80/50/120 Kč

KOSTEL SV. VÁCLAVA 
A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
KOmENTOvaNÁ pROhLídKa
Provádí: Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace, p.o.)
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.

KOSTEL SV. VÁCLAVA



MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

jaro, léto, podzim kde před Obecním domem

POZNEJ OPAVSKÉ 
PROMENÁDY
aKTivNí pROChÁzKa paRKY OKOLO CENTRa měsTa OpavY
Vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Délka 60–90 minut. Za příznivého počasí.
Formou hádanek a her seznámí žáky se současnými i někdejšími památníky, sochař-
skými díly, fontánami a stavbami, jež spoluutvářely prostor promenádních parků. Tra-
sa a pomůcky jsou přizpůsobeny věku účastníků. Nejmladší žáci budou mít k dispozici 
obrázkovou mapu, pro starší žáky a studenty jsou připraveny pracovní listy.

jaro, léto, podzim kde sraz dle domluvy

POZNEJ KATEŘINKY
aNimaČNí pROgRam
Animační program vhodný pro všechny věkové kategorie.
Délka trvání 45–60 minut, sraz dle domluvy. Za příznivého počasí.
Program navazuje na úspěšnou panelovou výstavu Zajímavosti Kateřinek 
k  90. výročí povýšení obce na město. Během programu se účastníci dozví 
o historii této původně samostatné části, jejích proměnách, zachovalých i za-
niklých pamětihodnostech.

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.

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.

celoročně kde Dům umění

ŽIVOT V KUTNĚ
výTvaRNě-hisTORiCKý pROgRam K dějiNÁm dOmiNiKÁNsKÉhO KLÁŠTERa
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Menší děti se vydají po stopách mnichů, zjistí, co klášterní život obnášel, jak to v kláš-
teře 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 po-
dobu i chod, naučí se rozlišovat jednotlivé mnišské řády i atributy svatých a na závěr 
si namalují středověkou iniciálu.

jaro, léto, podzim kde před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO
aKTivNí pROChÁzKa hisTORiCKým CENTREm OpavY
Vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny. 
Za příznivého počasí.
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.



celoročně kde před Domem umění

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 připomene-
me 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.

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 tou-
to stavbou, seznámit se s příběhy z  fresek zdobících tento prostor či zhlédnout 
výjev ze života sv. Václava na oltářním obraze.

jaro, léto, podzim kde kaple sv. Kříže

KAPLE SV. KŘÍŽE
uNiKÁTNí gOTiCKÁ pamÁTKa Na ÚzEmí měsTa OpavY
Muzejní animace vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
délka trvání 60–90 min. V prostoru není WC
Využijte možnost seznámit se s tímto unikátním objektem blíže nejen jeho pou-
hou návštěvou a pohledem na relikty fresek. Animační program vás provede his-
torií objektu, kterému se dnes říká Švédská kaple, a umožní poodhalit jeho umě-
leckou výzdobu.

1. turnus 11.–15. 7., 2. turnus 18.–22. 7.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022 
V SRDCI VAŠEHO MĚSTA
pŘíměsTsKý TÁbOR pRO děTi
Výtvarně-historický tábor na téma VOLÁNÍ DIVOČINY bude probíhat denně  
od 7:30 do 16:00 hodin v Obecním domě a v Domě umění.
Letošní příměstský tábor Opavské kulturní organizace je zaměřen na osobnost Joy 
Adamsonové. Kromě poznávání této významné rodačky Opavy, malířky, spisova-
telky a ochránkyně zvířat, nás čeká tvoření, výlety, spousta her a zábavy. 
Cena: 2 000 Kč (v ceně je zahrnut pitný režim, oběd, odpolední svačinka, vstupné 
a doprava na exkurze, veškeré materiály a pomůcky)
Přihlášky a bližší informace: OKO, p. o., Simona Juchelková, 
simona.juchelkova@oko-opava.cz, www.oko-opava.cz, 734 527 115.

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

pondělí 22. 8. start 18:00–9:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava vstupné 300 Kč

ZÁŽITKOVÁ NOC 
V DOMĚ UMĚNÍ
zÁŽiTKOvÁ NOC pRO děTi
Pojďte si užít noc v Domě umění, brány kostela sv. Václava se otevřou výjimečně 
i v noci a objevíte nejedno jeho tajemství!
Vhodné pro děti od 12 let, které mají rády historii a výtvarnou tvorbu. S  sebou 
spacák a karimatku. Cena 300,- (v ceně občerstvení, připojištění, veškeré výtvarné 
pomůcky a materiál). Kapacita 20 dětí.



Dům umění a kostel sv. Václava

út–pá 13:00–18:00, so–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 50 Kč za žáka, 
pedagogický dozor zdarma 

od 12. 11. kde exteriér Domu umění bez vstupného

MICHAL ŠKAPA
STARMAN
NEONOvÁ iNsTaLaCE / OpavsKý ORLOj
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 neboli 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. Hvěz-
dám, 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 danému prostoru a je jedním z ty-
pických výrazových prostředků autora. Sestává z několika barevných neónových 
trubic, které tvoří uzavřený okruh, svítí svým charakteristickým barevným světlem 
a tvoří tak magickou světelnou kresbu na ploše stavby.

STARMAN – OPAVSKÝ ORLOJ
Intenzita svitu streetartové instalace se na noční hodiny stmívá tak, aby nenaru-
šovala tvorbu melatoninu u  svých pozorovatelů a  noční siluetu budovy Domu 
umění elegantně a jemně doplnila. Společně s autorem jsme připravili jednu za-
jímavost. Starman se při setmění v každou celou hodinu nenápadně rozbliká. Po 
Praze, Olomouci a Brně se tedy už i Opava dočkala svého orloje. Hodinky si podle 
něj sice nanařídíte, zato se příjemně pobavíte.

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

15. 4. – 14. 8. kde Dům umění

DIALOGY 2022
KRAJINY ČEKÁNÍ
výsTava / maLba
Kurátor: Jaroslav Michna
Čekání, zvláštní stav, který bývá vyplněn určitou formou prázdnoty. Mimo ni je 
ale očekávání doprovázeno neklidem. Je stavem před. Budoucnost je napínána 
a přitahována dostředivou silou. Téměř se jí můžeme dotknout, přesto zde ještě 
není. V  čekání se zvláštním způsobem čas přimyká k  jednomu bodu. Může být 
provázeno jak radostným napětím, vzrušující nervozitou, tak pocity smutku. 
Každopádně čekání je symptomatickým projevem civilizace. Patří k životu stejně 
podstatně jako například radost nebo smutek. Zdá se, že v prizmatu současného 
fungování světa se ale snažíme čekání, tuto poetickou marnost, zcela odmazat, 
popřít a eliminovat. Přitom právě čekání by mohlo být prostředkem naší vlastní 
transformace, obratem k introspekci, sebereflexi či k důstojnější a soustředěnější 
reflexi vnějšího světa. Okénkem změny.
Každopádně čekání, jeho tichá atmosféra, má velkou estetickou kvalitu. Je 
obsaženo v  portrétech, aktech, krajinomalbě nebo v  konkrétních žánrových 
výjevech. Výstavou, sestavenou ze sbírkového fondu GVUO, jsem se pokusil vytvořit 
domnělou krajinu čekání, sestavenou z jeho rozličných podob. Výtvarná díla téma 
přenášejí symbolicky, jinotajem, pod nímž se téma skrývá spíše latentně, jindy se 
divák setká s příkřejší dokumentací. Výstava jako celek se stává prostorem čekání 
a má zprostředkovat poetickou atmosféru, v níž čekat neznamená ztrácet čas.
 Jaroslav Michna, kurátor výstavy

17. 6. – 14. 8. kde Dům umění 

FREI 
výsTava / gRaFiKa, iNTERmÉdia
Kurátorka: Radka Zahradníková
Martina Minařík Pavelková, Václav Minařík, Tomáš Vrána, host: Marek Bartoš
Výstava FREI mapuje tvorbu lidí, které spojilo dohromady jedno místo. Před 
dvanácti lety objevil Vašek Minařík prostor bývalé továrny nábytku na Krnovské 
ulici. Společně s  Pavlem Havrlantem a Tomášem Vránou v  této staré fabrice za-
ložili multikulturní prostor a grafické studio Gottfrei. Po necelém roce, na prvním 
pořádání Opavského sympozia, těmto „bezbožným“ (*GOT=BŮH, FREI=VOLNÝ) 
vtrhla do života, a některým nejen do toho uměleckého, Martina Pavelková. Ně-
jaký čas v tomto uskupení zůstali. Prostor Gottfrei, stejně jako jeho obyvatelé, se 
časem měnil a  rostl. Uskutečnilo se tady nespočet výtvarných sympozií, výstav, 



CLOWNFISH

besed, koncertů různých žánrů a také, dnes už tradiční, hudební festival FreiPlatz 
(ve spolupráci s Tomášem Feikem). Vznikla zde platforma pro setkávání lidí, kteří 
chtějí objevovat, experimentovat a tvořit. V současné době je v prostorách areálu 
otevřené také umělecké studio pro mladé umělce, ve kterém Martina připravuje 
například k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.
Společným pojítkem pro autory je nejen místo, ale také potřeba reagovat na aktu-
ální společenské a politické dění v regionu, v Čechách, ale také ve světě skrze umě-
leckou tvorbu. Jejich společné projekty bylo možné pravidelně vidět na festivalu 
Landscape, který se zabývá uměním ve veřejném prostoru. Posledním společným 
dílem byla série betonových soch s názvem Koněvmen. Ta reagovala na odstra-
nění sochy maršála Koněva z dejvického náměstí. Instalace trpasličích soch bude 
k vidění na výstavě v Domě umění. Martina Minařík Pavelková, vizuální umělkyně, 
malířka a performerka, představí kromě starších prací svoji nejnovější sérií maleb 
dotýkající se současné společnosti a jejího vnímání skrze rovinu dětských pravd, 
křivd a nesplněných snů v dospělém světě. Václav Minařík, který se věnuje pře-
vážně grafice, virtuální a augmentované realitě a pořádání kulturních akcí, vystaví 
retrospektivu své výtvarné tvorby doplněnou o nová díla. Tomáš Vrána se věnuje 
grafickému designu, programování a odprezentuje svoji volnou malířskou tvorbu. 
Jako hosta si trojice přizvala známého fotografa Marka Bartoše, který vystaví sou-
bor fotografií ze své volné autorské práce.
Na první pohled toho nemáme moc společného. Alespoň co se tvorby týče. Každý si 
žijeme ve svém uzavřeném světě, někdo na větším snovém obláčku. Jsme tři solitéři. 
Ale naše práce má tendenci navzájem se ovlivňovat. Byť třeba jen v nočních diskuzích. 
Někdy z toho vznikne skvělá spolupráce. Jsme přátelé, kteří k sobě nacházeli cestu ně-
kdy oklikami, ale které vždy pojilo silné pouto jednoho prostoru. Gottfrei.
Každý z nás se tady nějaký čas ukrýval a každý tady našel útočiště. Gottfrei vždycky 
znamenal svobodu, volnost a my jsme si, koneckonců, z něj udělali domov. Podivný, 
možná pro některé bohémský, ale náš. To místo, atmosféra a v neposlední řadě lidi, 
které tento prostor přitahuje, nás nutí vymýšlet a tvořit nové věci a projekty. Jsou to 
osobní Stínadla. Je to takový náš malý „Berlín“. Martina
**V současné době Martina, Vašek i Tomáš žijí a pracují v prostorách Gottfrei. Fo-
tograf Marek Bartoš se jejich tvůrčími životy proplétá po celou dobu existence 
Gottfrei.
 Radka Zahradníková, kurátorka výstavy

pátek 8. 7. start 17:00 kde před Domem umění

MALÉ CAFÉ FOODTRUCK
pROdEj ObČERsTEvNí v RÁmCi dNb mEjdaNu
Malé Café vzniklo z vášně ke kávě. Postupem času se z malé kavárny stalo bistro, 
školící kávové centrum a organizátor největšího festivalu výběrové kávy v České 
republice. Posedět v  Malém Café znamená pochutnat si na profesionálně 
připravené kávě, domácím dezertu nebo specialitě z kuchyně celého světa.

Doprovodný program k výstavě:

čtvrtek 11. 8. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA VÝSTAVY

pátek 8. 7. start 17:00 kde kostel sv. Václava vstupné 70/100 Kč

CLOWNFISH
dNb mEjdaN
Venku je konečně krásné počasí, a tak se pánové z Clownfish rozhodli opět opustit 
klubové prostředí a vydat se za vámi do ulic. 
Na co se můžete těšit? Akcí bude hned několik! Pokračujeme opět 8. 7. v kostele 
svatého Václava, kdy společně roztancujeme Pekařskou ulici. Nebude chybět dobré 
jídlo, pití a zbrusu nová letní kolekce Clownfish Merchandise. Těšíme se na vás :)



út–ne 10:00–18:00
VSTUPNÉ 20 Kč nebo BEZ VSTUPNÉHO (dle druhu výstavy)

foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Eisler

2. 6. – 21. 8. kde Galerie Eisler vstupné 20 Kč

PETRA ŠVECOVÁ
CHŮZE LESEM
výsTava / maLba
Kurátor: Petr Vaňous
Výstava nazvaná Chůze lesem má dva inspirační zdroje. Prvním je autorčina 
linie květin a  zahrad, které se postupně transformují do metafory chráněného 
území, kam se lze utéct a  kde se lze schovat před dotírajícím vnějším světem 
s  jeho informační i  praktickou brutalitou. V  tradiční rovině ji můžeme vnímat 
jako motiv hortus conclusus, místo ochrany před brutalitou poznání, místo 
jakési rozumové „panenskosti“, jako obdobu rajské zahrady. Druhým inspiračním 
vzorem je stejnojmenný esej německého autora Ernsta Jüngera z roku 1951, jehož 
téma v návaznosti na aktuální geopolitické dění v Evropě odkazuje k principiální 
roli „cesty“ a  „směřování“ v  době společenských a  politických krizí spojených 
s bujením totality, ideologie a násilí.
Atmosféra bezpečí je demontována a s ní jsou rozkládány také formy garantující 
klid, nevinnost a  usebrání. Lidská bytost má na výběr. Buď podlehne panice 
a stane se obětí situace, nebo bude jednat s velkým rizikem sebe-ohrožení, anebo 
se skryje do své vnitřní zahrady, kde bude nuceně vegetovat. Toto ukrytí v zadních 
koutech chráněné zahrady (zahrady za zdí, kam vede pouze jeden vstup) má 
svůj mystický i psychoanalytický rozměr. Může být také dočasným útočištěm pro 
někoho, kdo sbírá síly k jednání, k nastolení cesty, která je chůzí lesem, protože bez 
pohybu nastává smrt vrhající ve smysluplném světě stíny všeobecného rozvratu 
a zmaru. 
Tak také médium malby ve svém procesuálním založení naráží na otázky své 
smysluplnosti v  době, kdy zpravidla „mlčí múzy“. Musí se s  těmito otázkami 
nějak vyrovnat. Klást si je znovu v  nově nastavených podmínkách. K  překonání 
esenciální krize tvoření, které nastává jako reakce na šok skutečnosti, vede autorku 
smysl pro neměnné hodnoty, které jako konstanty prostupují časem, aby se 
znovu vynořily na horizontu lidské pozornosti tehdy, kdy je to nutné. Les (Jünger), 
potažmo zahrada (Švecová), se tak stávají místem mýtického pohybu, v němž se 
poměr mezi skrytostmi a známými jevy proměňuje. Do obrazů Petry Švecové se 

prosinec 2021 – září 2022 
kde centrum města bez vstupného

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 
SOCHAŘSKÉ CITY 
výsTava / sOCha / gaLERiE pOd ŠiRým NEbEm
Kurátor: Michal Trpák
Spolek Umění ve městě z Českých Budějovic přiváží ve spolupráci s Opavskou kultur-
ní organizací do Opavy sochařské CITY. Sochařské emoce vstupují do prostoru města, 
vnášejí do něj nové příběhy, vibrace a současná témata zhmotněná výtvarníky do roz-
ličných sochařských forem. 
Sedm soch a sedm různých témat, z  toho čtyři pracující s figurativní tematikou, dvě 
inspirované rostlinnou říší a poslední, Disconnected – odpojeno od Milana Caise, se po-
kouší být jakousi banální alegorií současnosti. Lidstvo se dostalo do situace, kdy si život 
bez „zapojení” téměř nedokáže představit. S příchodem pandemie se v posledním roce 

dostávají fragmenty figur a věcí jako znaky a symboly, nebo spíše jako stavy jejich 
chimérických zrcadlení. Mohou být stejně tak předobrazy nové skutečnosti, jako 
stínem zanikající paměti. Chůze lesem nenabízí žádné záruky. Jen generuje smysl 
pohybu a s ním zachování cesty.
 Petr Vaňous, kurátor výstavy

Z vernisáže výstavy Petra Švecová – Chůze lesem.



29. 6. – 4. 9. kde foyer Obecního domu bez vstupného

OPAVA SECESNÍ, II. ČÁST
paNELOvÁ výsTava
Secese, jeden z  posledních univerzálních stylů, spadá přibližně do období let 
1895–1914. Stěžejními umělci této éry byli například Alfons Mucha nebo Gustav 
Klimt, jejichž reprodukce děl jsou stále nestárnoucím a  oblíbeným doplňkem 
mnohých interiérů. Z  architektů si obdobnou nesmrtelnost vysloužil například 
Dušan Jurkovič svým originálním stylem uplatněným ve stavbách lázeňských 
domů v Luhačovicích anebo útulnách na beskydských Pustevnách. Secese však 
nenašla svůj odraz pouze v umění a architektuře, ale také ve vybavení domácnosti 
nebo odívání. Krátce, avšak intenzivně, tedy ovlivnila životní styl obyvatel takřka 
celé Evropy. Právě toto období bylo také často vnímané jako půvabná a poklidná 
„zlatá éra monarchie“.
Výstava návštěvníkům rovněž přiblíží dochované i zaniklé stavby v secesním stylu.
Výstavní panely pochází z výstavy expozice Cesta města z rok 2019.

Secese, dobová reklama / Zdroj: Opavský týdenník

stalo slovo online přinejmenším lehce nadužívané. Jak by svět vypadal zase offline si už 
dnes nikdo neumí představit.
 Jak být připojen a jakou formou je téma, s kterým si pohrává socha od Matěje Fran-
ka. Komunikační kanály, kterými se dorozumíváme, se mohou zdát zmatečné a složité. 
V tomto případě se ale hlas každého z rozmlouvajících nese přímo k uším dalších dvou 
komunikačních partnerů. Navzdory očekávanému zmatku je snadné najít porozumění.
 Myšlenky jsou zárodky komunikace, někdy ani nevyřčené, někdy svazující, tak jako 
u sochy Myšlenka od Vladimíra Franze a Štěpána Molína. Myšlenka přichází bůhví od-
kud. Napadne-li vůbec a stojí-li za psí štěk, chytne za hlavu... a tlačí a mačká a drtí. 
Stejně jako do koutku zamáčknutý Žebrák na okraj společnosti, sedící na rohu ulice, je 
námětem pro sochu Jakuba Flejšara. Žebrák, bezdomovec, chudák, mrzák, houmlesák – 
systémem a mnohými považován za okraj společnosti... Jak skvěle ten „náš“ systém umí 
rozdělovat, zařazovat, třídit a škatulkovat. O co více (či méně?) jsme lidmi než domnělý 
„okraj společnosti“? Dělá nás materiálno šťastnějšími než je on? Je to lidské Ego, které 
nás žene dál a výš a občas dovede ostatními pohrdat. 
Ego možná dráždivé a provokující a v něčem přímočaré a banální, vycházející ze základ-
ních principů je námětem pro sochu Libora Hurdy.  Tato socha budí mnoho emocí, a tak 
zájem o její formu nebo podstatu vyprovokoval k přivezení dalších exteriérových děl 
tohoto autora. Don-Q na koni přispěchal na pomoc do Opavy k boji s mlýny, předsudky 
či nepochopením. Kentaur Enzo je další jezdeckou sochou, která se přiřítila do města 
podpořit sochu EGO. Záchranný kruh pak podává Čekání na vodu, komu a proč ještě 
není zřejmé. Ale Hurdova figurální groteska nebere nic a nikoho vážně, především ne 
Prognostika, ztvárněného jako šaška. A nadsázka a humor nechybí ani v soše Crawler, 
kde se můžeme jen dohadovat, zdali si zde autor neudělal legraci sám ze sebe, neboť 
portrét šneka je mu nápadně podobný.
Hurda nepotřebuje dlouhé komentáře ani kurátorské texty, jak sám říká, je mu celkem 
jedno, co si kdo v soše najde a  jak si jeho radost a opojení v práci utváření kovů do 
figurálních forem přebere.
Socha s názvem Orchidea je plastikou ze série Metamorfloris, na které autor již několik 
let intenzivně pracuje. V kostce by se tato série dala definovat jako “snaha o povznesení 
neušlechtilého materiálu na rovinu biomorfních konstrukcí.”
Metamorfóza přírodnin je i objekt s názvem PRINTREE odkazující ke snaze se maximál-
ně přiblížit přírodě, přenést běžnou součást krajiny, lesa do nového prostoru, do nových 
souvislostí i měřítek. Proměnit její materiálové složení a touto změnou zdůraznit její es-
tetické kvality. Tato socha v jedinečné proporci zobrazuje autorovu ideu tištěného stro-
mu, který zvenčí působí jako reálný, organický prvek. Až při jeho rozříznutí je odhalena 
lež, klam, skrývající se pod povrchem.
Sochařské příběhy, city, emoce, tak vstupují do města – opavského City, aby jitřily city 
obyvatel a návštěvníků města sochařskými formami. 
 Michal Trpák, kurátor výstavy



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 au-
torů. 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. Rac-
ková, B. Trojak a další.
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 instalo-
vání lavičky do bezprostřední blízkosti jukeboxu.

celoročně kde před Domem umění

ŠACH MAT & DÁMA
hRaCí sTOLEK
Druhou laskavou past, a tedy 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 při-
nést své vlastní. Dámu si pak jednoduše zahrajete s posbíranými kamínky, kterých 
je v trávě před Domem umění dostatek.

www.oko-opava.cz

Celá organizace

sobota 6. 8. start 10:00–18:00 

kde park před Obecním domem vstupné dobrovolné

FESTIVAL OSLAVY BYLIN
FEsTivaL
Pohodový festival oslavující sílu a  moudrost bylin, vhodný pro všechny věkové 
kategorie. Od rána do večera si budete užívat vůní, péče, ochutnávat to nejlepší 
jídlo a  pití prodchnuté bylinami, nasávat zajímavé informace, hrát si, bavit se, 
relaxovat. Přivítáte voňavý svět bylin do svých domácností a dozvíte se, jak si díky 
bylinám udržet zdraví, harmonii a dobrou kondici. 

FESTIVAL OSLAVY BYLIN

12. 7., 21. 7., 2. 8., 17. 8. start 16:30 bez vstupného

LA-DĚNÍ V PARKU
hudEbNí busKiNg
Pohodové pěvecko-klavírní vystoupení Sylvy Pekařové a Veroniky Frélichové.



Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
Facebook / @opavskakulturniorganizace
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–pá, 13:00–18:00 / so–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 OBECNÍHO DOMU 
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO
VÝSTAVNÍ PROSTORY DOMU UMĚNÍ
OTEVŘENY ÚT–PÁ / 13:00–18:00 / SO–NE / 10:00–18:00

Vydala Opavská kulturní organizace v červnu 2022.

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

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace



pátek 22. 7. 2022 / 18:00 

terasa Obecního domu 

předprodej 200 Kč / na místě 250 Kč

Hoď se 
Do pogoDy
TALKSHOW SANDRY POGODOVÉ 

A RICHARDA POGODY
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