
ÚVOD 

Opavská kulturní organizace je příspěvkovou organizací města, která vznikla na základě zřizovací listiny schválené 
Zastupitelstvem města Opavy na zasedání dne 7 8. 9. 2007 č. 12/6 ZM 07. 

Hlavním účelem organizace je poskytovat služby široké veřejnosti v oblasti kultury, umění a společenského dění, 
zajišťovat osvětovou činnost a průběžně rozvíjet stálou expozici věnovanou historii města Opavy, tak aby doku
mentovala duchovní a hmotný vývoj společnosti na území města. 

Organizace v roce 2015 provozovala svou činnost v prostorách Obecního domu, Domu umění i přilehlého kostela 
sv. Václava. Úspěšně se podařilo naplnit předem vypracované výstavní plány pro jednotlivé úseky naší organiza
ce, Dům umění, Galerii Obecního domu, expozici Cesta města, i programovou nabídku Klubu ART. Pokračovali 
jsme v již navázané spolupráci s našimi partnery a k jejich seznamu se snažíme připojovat další, především z řad 
neziskových a studentských organizací. Prostory Obecního domu i Domu umění a kostela sv. Václava byly ve vel
ké míře využívány nejen při organizaci našich akcí, ale také formou pronájmů, a to jak soukromým subjektům za 
ceny dle Ceníku nájmů, tak příspěvkovým organizacím za zvýhodněné sazby, nebo ve spolupráci s městem také 
formou výpůjčky. Kostel sv. Václava byl oblíbeným místem nejen pro konání koncertů, ale i k vykonání sňatečných 
, jak dokladují námi vedené statistiky pronájmů. 
Rok 2015 byl pro naši organizaci opět velmi úspěšný. Celkově se programů nabízených organizací zúčastnilo téměř 
59 tisíc návštěvníků, což v součtu znamená druhou nejvyšší návštěvnost od vzniku organizace. Veřejnosti jsme 
přinesli řadu velmi zajímavých akcí v podobě koncertů, divadel, výstav, přednášek, doprovodných programů 
k výstavám a spoustu dalších. 



úspěchy v roce 2015: 

Byla zlepšena image Opavské kulturní organizace jako celku i jejích jednotlivých částí. 

V Domě umění bylo realizováno 6 výstavních bloků s celkem 18 samostatnými výstavami, přičemž k těm 
nejúspěšnějším můžeme při řad it„Andy Warhol -15 minut slávy",,,25 Jet Institutu tvůrčí fotografie SLU Opava", 
„Ve šlépějích Sherlocka Holmese" či výstavu „Jindřich Štreit - Domov (bez) domova". Dům umění s kostelem 
sv. Václava v roce 2015 navštívilo téměř 20 tisíc návštěvníků, a to nejen z Opavy, ale také z Ostravska, Bruntálu, 
Krnova a ze vzdálenějších míst naší země i zahraničí. 

Opavská kulturní organizace se opět zapojila do akce Slezská muzejní noc - celkem se programů nabízených 
organizací během této jediné noci zúčastnilo 997 osob. 

Ve spolupráci se SMO se organizace spolupodílela na programu každoročních akcí: Den dětí, Dny evropského 
dědictví. 

Opavská kulturní organizace se opět jako hlavní partner podílela na přípravě a realizaci městských festivalů 
Bezručova Opava a Další břehy. 

Expozice Cesta města nabídla návštěvníkům kromě stálé expozice 4 krátkodobé výstavy: ,,Opava železniční'', 

,,Troppau 1945. Opava v roce nula':,,Wehrschild města Opavy 1915-201 S':,,Opavský pivovar. Od zrození k součas
nosti". Expozice Cesta města přivítala v roce 2015 více než 15 tisíc návštěvníků. 

V rámci výstavní činnosti jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Galerií výtvarných umění v Ostravě, Kabinetem 
architektury, Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Spolkem pro ostravskou kulturu, Střední prů
myslovou školou strojní a uměleckou v Opavě, Slezským zemským muzeem, Národním památkovým ústavem, 
Státním okresním archivem Opava a Zemským archivem v Opavě. 

V prostorách Obecního domu jsme s velkým ohlasem u návštěvníků uvedli výstavu českého zahrádkářského 
svazu Opava, výstavu patchworku i víkendové hraní deskových her ve spolupráci s KDH Pajdulá k. 

Rozšířili jsme nabídku animačních programů v expozici Cesta města, Galerii Obecního domu i Domě umění, 
programy jsou připravovány především pro školní skupiny, ale také pro dospělé návštěvníky a rodiny s dětmi. 

Stálá nabídka komentovaných prohlídek byla opět rozšířena, a to o prohlídku kostela sv. Hedviky v Opavě 
s odborným komentářem lektora; komentované prohlídky se trvale setkávaj í s velkým ohlasem u návštěvníků. 

Do prázdninového programu jsme opět zařadili akci „Léto s městskou expozicí': během níž dochází ke zpřístupnění 
řady atraktivních objektů. Součástí nabídky byly opět 2 turnusy příměstského tábora, které se setkaly s mimořád
ným ohlasem. 
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Výstava „Troppa u 1945. Opava v roce nula" měla kromě hlavní části v expozici Cesta města, kde byl prezentován 
společenský kontext událostí, druhou část rozmístěnou v exteriérech města, kdy deset panelů připomínalo zni
čené a těžce poškozené objekty či místa mající v roce 1945 zvláštní důležitost. Tyto panely se setkaly s kladným 
hodnocením a velkým ohlasem. 

Byl realizován 4. ročník Ceny 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti. 

S úspěchem jsme zrealizovali další ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, tento
krát s hlavním tématem„Praskněte své bubliny". 

Šestým rokem v Klubu ART úspěšně pokračuje projekt„jazz contexť: ve kterém představujeme aktuální projekty 
české i zahraniční jazzové hudby. 

šestým rokem v Klubu ART rovněž úspěšně pokračuje projekt „theatro" s aktuálními projekty české alternativní 
divadelní scény. 

V Klubu ART jsme pokračovali v pořádání středečních přednášek se Slezským gymnáziem. 

Velké množství návštěvníků přilákaly také akce pořádané v kostele sv. Václava, tradičně to byl koncert dětského 
pěveckého sboru „Domino': který jsme pořádali ve spolupráci se Střediskem volného času, ale také floristická 
show „Na křídlech života': která byla velkou uměleckou přehlídkou prezentovanou špičkovými tvůrci v oblasti 
floristiky. 

Pozornosti návštěvníků neunikly ani výstavy pořádané v Galerii Obecního domu, k nejvýraznějším se řadily výsta
vy „Paul Harvey /We are Living in Paradise" a„Opava 1945 -Mrtvé město". 

Výstavní program organizace byl doplňován o výstavy ve foyeru Kavárny Obecního domu, které jsou drobnější 
svým rozsahem, nikoliv však významem. 

V následujícím roce 2016 bychom rádi pokračovali v nastavených procesech: 

- Další zkvalitňování programu expozice Cesta města, Domu umění, Klubu ART i Galerie Obecního domu. 
- Posilování pozitivní image Opavské kulturní organizace jako celku i jejích jednotlivých částí. 
- Další rozšiřování spolupráce se zájmovými sdruženími, institucemi a posilování vztahů se stávajícími part nery. 
- Pokračování a prohloubení spolupráce s Centrem kultury v Ratiboři, příprava dalšího projektu, který by získal 
podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje. 

- Udržení vysoké úrovně návštěvnosti a zachování kvality nabízených programů i s ohledem na snížení příspěvku 
na provoz. 
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I. Základní údaje o organizaci 

1. Název zařízení: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace 
Sídlo: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava 
Právní forma: příspěvková organizace 
Datum vzniku: 18.10.2007 
IČ: 7S117398 
Ředitelka organizace: Ing. Jana Hynarová 
Jmenování do funkce dne 12.11.2012 na základě rozhodnutí Rady města Opava č.j.1706/49/1 RM 12 
ze dne OS. 11. 2012. 
Kontaktní údaje: jana.hynarova@oko-opava.cz, tel.: 734 765 800 
Další údaje: www.oko-opava.cz; www.klubart.cz; www.cestamesta.cz 

2. Zřizovatel: statutární město Opava 
Sídlo: Horní náměstí 69, Opava 746 26 
Právní forma: obec s rozšířenou působností - statutární město 
IČ: 00300535 
Odvětvový odbor: kancelář primátora 
Další údaje: www.opava-city.cz 

3. Předmět hlavní činnosti: 
Organizace je kulturním, společenským a osvětovým zařízením, jehož účelem je zabezpečování či nností a služeb 
sloužících k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje města Opavy dle zřizovací listiny ze dne 18. l O. 2007: 

1. Systematický a průběžný rozvoj a provoz stálé expozice o historii statutárního města Opavy 
dokumentující vývoj společnosti a její hmotné a duchovní kultury na jeho území 

2. Realizace dočasných tematických výstav z oblasti historie a současnosti statutárního města Opavy a z oblasti 
výtvarného umění 

3. Organizace veřejných sbírek historických předmětů (včetně dokladů městského spolkového a veřejného života 
a dokladů městských řemesel a živností) 

4. Průvodcovská činnost v rámci stálé expozice a dočasných výstav v objektech spravovaných organizací a na území 
statutárního města Opavy v rámci kulturních a osvětových programů 

S. Vzdělávací a osvětová činnost se zaměřením na historii a současnost města a umění (výtvarné, literární, hudební) 
pro předškolní a školní mládež, odbornou a laickou veřejnost všech věkových kategorií. 

6. Organizace vzdělávacích, osvětových a informačních akcí (konference, kongresy, porady, sympozia, semináře, 
kurzy, školení, veřejná projednávání a prezentace, autorská čtení, besedy, veřejné audiovizuální projekce apod.) 

7. Publikační činnost, tj. vydávání neperiodických publikací a činnosti spojené s jej ich vydáváním veřejným šířením 
(prospekty, průvodce po stálé expozici, informační brožury, katalogy výstav, audiovizuální publikace, vzdělávací 
materiál, www stránky, databáze digitálních kopií vystavovaných a dalších exponátů) 

8. Organizace společenských akcí (plesy, společenská setkání, večírky) 
9. Organizace hudebních kulturních akcí (koncerty, hudební performance) 
1 O. Propagace činnosti související s plněním předmětu činnosti organizace 
11. Zajišťování dalších aktivit vedoucích k celkovému kulturnímu rozvoji statutárního města Opavy 

4. Předmět doplňkové činnosti: 
Organizace je oprávněná vykonávat následující doplňkovou činnost dle preambule zřizovací listiny ze dne 18. l O. 2007: 

1. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových prostor bez poskytování jiných než zá kladních služeb 
Organizace je oprávněná vykonávat následující doplňkovou činnost dle dodatku zřizovací listiny ze dne 03. 05. 201 O: 

2. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka movitých věcí bez poskytování j iných než základních služeb 
3. Prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů a zařízení jejich prodeje za úplatu 
4. Zprostředkování prodeje uměleckých děl 

Činnost organizace je vymezena hlavní účelem a doplňkovou činností v: 
• Zřizovací listině ze dne 18. 10. 2007 
• Dodatku č. 1 ze dne 25.06.2008 
• Dodatku č. 2 ze dne 16.10.2009 
• Dodatku č. 3 ze dne 22. 01. 201 O 
• Dodatku č. 4 ze dne 03. 05. 201 O 
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I. Základní údaje o organizaci 

1. Název zařízení: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace 
Sídlo: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava 
Právní forma: příspěvková organizace 
Datum vzniku: 18. 1 O. 2007 
lť: 7S117398 
Ředitelka organizace: Ing. Jana Hynarová 
Jmenování do funkce dne 12.11.2012 na základě rozhodnutí Rady města Opava č. j.1 706/49/1 RM 12 
Ze dne OS. 11. 2012. 
Kontaktní údaje: jana.hynarova@oko-opava.cz. tel.: 734 765 800 
Další údaje: www.oko-opava.cz; www.klubart.cz; www.cestamesta.cz 

2. Zřizovatel: statutární město Opava 
Sídlo: Horní náměstí 69, Opava 746 26 
Právní forma: obec s rozšířenou působností - statutární město 
lť: 0030053S 
Odvětvový odbor: kancelář primátora 
Další údaje: www.opava-cit;y.cz 

3. Předmět hlavní činnosti: 
Organizace je kulturním, společenským a osvětovým zařízením, jehož účelem je zabezpečování činností a služeb 
sloužících k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje města Opavy dle zřizovací listiny ze dne 18.10.2007: 

1. Systematický a průběžný rozvoj a provoz stálé expozice o historii statutárního města Opavy 
dokumentující vývoj společnosti a její hmotné a duchovní kultury na jeho území 

2. Realizace dočasných tematických výstav z oblasti historie a současnosti statutárního města Opavy a z oblasti 
výtvarného umění 

3. Organizace veřejných sbírek historických předmětů (včetně dokladů městského spolkového a veřejného života 
a dokladů městských řemesel a živnostO 

4. Průvodcovská činnost v rámci stálé expozice a dočasných výstav v objektech spravovaných organizací a na území 
statutárního města Opavy v rámci kulturních a osvětových programů 

S. Vzdělávací a osvětová činnost se zaměřením na historii a současnost města a umění (výtvarné, literární, hudebnO 
pro předškolní a školní mládež, odbornou a laickou veřejnost všech věkových kategorií. 

6. Organizace vzdělávacích, osvětových a informačních akcí (konference, kongresy, porady, sympozia, semináře, 
kurzy, školení, veřejná projednávání a prezentace, autorská čtení, besedy, veřejné audiovizuální projekce apod.) 

7. Publikační činnost, tj. vydávání neperiodických publikací a činnosti spojené s jejich vydáváním veřejným šířením 
(prospekty, průvodce po stálé expozici, informační brožury, katalogy výstav, audiovizuální publikace, vzdělávací 
materiál, www stránky, databáze digitálních kopií vystavovaných a dalších exponátů) 

8. Organizace společenských akcí (plesy, společenská setkání, večírky) 
9. Organizace hudebních kulturních akcí (koncerty, hudební performance) 
1 O. Propagace činnosti související s plněním předmětu činnosti organizace 
11. Zajišťování dalších aktivit vedoucích k celkovému kulturnímu rozvoji statutárn ího města Opavy 

4. Předmět doplňkové činnosti: 
Organizace je oprávněná vykonávat následující doplňkovou činnost dle preambule zřizovací listiny ze dne 18. 1 O. 2007: 

1. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 
Organizace je oprávněná vykonávat následující doplňkovou činnost dle dodatku zřizovací listiny ze dne 03. 05. 201 O: 

2. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka movitých věcí bez poskytování jiných než základních služeb 
3. Prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů a zařízení jejich prodeje za úplatu 
4. Zprostředkování prodeje uměleckých děl 

Činnost organizace je vymezena hlavní účelem a doplňkovou činností v: 
• Zřizovací listině ze dne 18. 1 O. 2007 
• Dodatku č. 1 ze dne 25.06.2008 
• Dodatku č. 2 ze dne 16.10.2009 
• Dodatku č. 3 ze dne 22. 01. 201 O 
• Dodatku č. 4 ze dne 03. 05. 201 O 
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a) Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlouva 

č. MMOPP002J274- obraz Dívka s čápem autora J. Mžyka v zasedací místnosti MMO od 02. 08. 201 O) 

Přehled majetkových účtů Opavské kulturní organizace k 31.12.2015 

Počáteční stav Příjem Výdej Konečný stav 
013 Software 121.200,00 121.200,00 
018 DDNM 347.123,01 10.998,00 5732,40 352.388,61 
019 DNM 739.730,00 739.730,00 
021 Stavby 230.635.646,60 135.249,00 230.770.895,60 
022 Samostatné movité 6.191.958,11 739.730,00 5.525.155, 11 

věci 

028 DDHM 6.808.785, 16 344.466,27 122.914,90 7.030.336,53 
031 Pozemky 12.939.876,00 12.939.876,00 
032 Umělecká díla 806.531,20 806.531,20 
041 Nedokončené 193.600,00 193.600,00 

investice 
042 Nedokončená 0,00 0,00 

investice 
Celkem 258.044.720,0 1.303.370,2 868.377,30 258.479.713,05 
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3. Čerpání Investičního fondu: účet 416 

Počáteční stav k 01.01.2015 (416 0300) 2.051.197,47 Kč 
Tvorba - z odpisů (4160311) 2.733.051,00 Kč 
Nekrytý příjem zHV r. 2013 (investiční (416 0370) -733.826,56 Kč 
transfery) - převod na účet 432 
čerpání IF - nákup (416 0401) -190.176,00 Kč 
čerpání IF - opravy (416 0421) -285.430,00 Kč 
Odvod zřizovateli MMO (416 0490) -2.500.000,00 Kč 
Konečný stav k 31.12.2015 1.076.737,91 Kč 
Účet 245 - Investiční fond 1.076.737,91 Kč 

IV. Zpráva o výsledku kontrol 

Dne 30. 4. 2015 byla provedena veřejnoprávní kontrola projektu Obecní dům Opava, registrační číslo projektu 
CZ.1.10/3.1.00/02.00446. Kontrola proběhla u zřizovatele - statutárního města Opava a na místě - v Obecním domě. 
Kontrolu provedla kontrolní skupina Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady, 
Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Výsledek kontroly - bez závad. 

Dne 20. 8. 2015 byla provedena veřejnoprávní kontrola projektu Dominikánský klášter - Dům umění v Opavě, registrační 

číslo CZ.1.10/3.1.00/04.00943. Kontrola proběhla u zřizovatele - statutárního města Opava a na místě - v Domě umění. 
Kontrolu provedla kontrolní skupina Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady, 
Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Výsledek kontroly- bez závad. 

Dne 7. 12. 215 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného ze strany VZP ČR. Výsledek kontroly- ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné splatné závazky vůči VZP ČR 
ani jiné evidenční nedostatky. 
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• Dodatku č. 6 ze dne 01.03.2012, který zároveň vymezuje majetek,jímž organizace disponuje 
• Dodatku č. 7 ze dne 04.07.2013 

li. Zpráva o činnosti organizace 

o Hlavní činnost - počet akcí (výstav, přednášek, animací, komentovaných prohlídek) a návštěvnost -

byla sledována v těchto prostorách: 

1. Obecní dům (Ostrožná 46): Pro pořádání kulturních akcí jsou vymezeny především prostory Klubu ART, které 

jsou pak doplňovány o prostory v Sále purkmistrů a Schosslerově salónku, kde jsou prezentovány před nášky 

a doprovodné akce k výstavám v prostorách Obecního domu. Dále jsou to akce v rámci festivalů Jeden svět, 

Bezručova Opava a Další břehy, které jsou vzhledem k jejich programům, množství návštěvníků a různorodostí akcí 

umísťovány právě do těchto prostor: 

1. Klub ART a akce pořádané v Kulturním domě Rybníček 

2. Expozice Cesta města 

3. Galerie Obecního domu 

4. Foyer Obecního domu 

5. Sál purkmistrů a Sch6sslerův salónek 

2. Dům umění (Pekařská 12) a kostel sv. Václava (Pekařská 12): Byly zde realizovány doprovodné akce 

k festivalu Bezručova Opava, koncerty a krátkodobé výstavy, krátkodobé pronáj my pak především ve formě konání 

svatebních obřadů, ale i pořádání koncertů. 

3. Exteriérové objekty se sledovanou návštěvností - komentované prohlídky expozice Cesta města: 

1. Švédská kaple 

2. Kostel sv. Hedviky 

3. Městský hřbitov Opava 

4. Vojenský bunkr Milostovice 

5. Venkovní prostory města Opavy 

Počet akcí - výstav Počet přednášek Počet návštěvníků 

Klub ART 89 35 8 593 

Galerie OD 9 8 031 

Animace Galerie 14 224 

Foyer Kavárny OD 9 4500 

Expozice s 84 12 408 

Animace expozice 117 2 714 

Dům umění+ kostel 25 22 15 766 

Animace Dům umění 211 3 764 

Akce mimo objekty 3 3500 

Celkem 140 483 59500 

Návštěvnost, která se nedala sledovat, byla u exteriérových výstav, konkrétně u výstavy „Troppau 1945. Opava v roce 

nula", na venkovních panelech, které byly umístěny v ulicích města Opavy. 

• Návštěvnost expozice Cesta města 

VÝSTAVY V EXPOZICI 201S 
Sledovaná období 09.10.2014-31.03.2015 18.03. -31.03.2015 24.04. - 31.08.2015 05.09. - 31.10.2015 12.11.2015 - 14.04.2016 Výstavv celkem 

Opava železnilní 
Yýsblvill med.i.,! 

TroppOII 1945. Opavo v roce nula 
Wehrsduld města Opavský prvovar- Od zrození Návštěvn05t 

Jakuba Holuš, OP'!VY 1915-2015 k soul:asnosti celkem 

Počet V\Ístav 1 1 1 1 1 5 
Návštěvnost 5972 131 6391 1280 1348 15122 
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KUL lURNÍ AKCE V EXPOZICI CESTA MtsTA (VS1UPNt) 2015 KULlURNI AKCE V EXPOZICI (BEZ VS1UPNÉHO) 2015 Počty an imací v expozici C~sta rněsta-2015 

-Koment. Dóprouod•t Expa:110!! Celkem 
Lls1kyz Zdarma 

Prednólky Colkorn 
Doprovodné 

Ce lkem Celk•., p,ohl. ..... DU ll!KpOi.ia, ..... -
leden početakd 5 s leden oočetakd 2 2 htden počet akci 9 ____!L_ 

návštěvnost 152 296 448 náv!těvnost 139 16 177 332 náv!těvnost 128 908 -únor loočet akcí 1 1 2 únor počet aka 1 1 únor l oočet akcí 11 14 -
návštěvnost 19 1928 274 22.21 návštěvnost 131 213 70 414 návštěvnost 454 ~ 

březen lpo1et akcí 2 2 4 bfezen počet akcí 2 2 březen I POčet akcí 18 24 -
návšt~vnost 12 861 510 1383 návštěvnost 258 46 71 37S návštěvnost 348 2 106 

duben 1oočetakd 1 1 duben IPOČet akcí 1 1 d uben oolet akcí 10 12 -návštěvnost 9 411 420 návštěvnost 120 17 113 250 návštěvnost 195 ~ 
květen !počet aka 4 4 květen loočet akd 1 1 květen počet akci 7 __g_ 

náv!těvnost 117 867 984 návštěvnost 179 41 101 321 návštěvnost 139 ~ 
červen loočet akcí s 2 10 četven loočet akci 2 2 červen počet akci 1 22 ----1L-

návštěvnost 284 866 554 1704 navštěvnost 156 S4 166 376 n ávštěvnost 226 481 2787 

červenec -červenec loočet akcí 10 10 lcočet akci o o če Ne nec cočet akcí 2 __g_ 
návštěvnost 148 285 433 návštěvnost 74 19 o 93 návštěvnost 32 ~ 

srpeo 1co1et akci 9 9 srpen počet akci o o srpen po1et ak(, 1 IO 

navštěvnost 210 372 582 návštěvnost 114 n o 141 návštěvno5t 14 737 
září loočet akci 13 13 září loočet akci 1 1 záfí cočet akcí 5 ---1L 

náv!těvnost 367 165 532 návštěvno,t 95 37 126 258 návštěvno5t 82 872 -
řílen IDOČet akci 2 2 rílen lbočet aka 1 1 říl en oočet akcí 7 10 

návštěvnost 24 80 104 návštěvnost 81 4 70 155 návštěvnost 149 ®S 

listooad oočet akci 1 1 listopad 'cočet akcí 2 2 ristocad oočet akci 6 _L_ 
návštěvnost 10 85 95 návštěvnost 54 255 82 391 návštl!vnost 125 ~ 

prosinec počet akcí 4 4 prosinec počet akcí 6 6 p rosin ec oočet akci 18 28 -návštěvnost 32 19() 222 návštěvnost 52 11 111 174 návštěvnost 341 737 

Ak<• celkem 60 5 o 65 Aku celkem o o 19 19 Akce cel kem 3 114 20!; -
Návštěvnost Návštěvnost NMtěvnost 

celkem 1384 HSS 4089 9128 celkem 1453 740 1087 3280 ttll<em 258 2456 ~ 

• Návštěvnost Galerie Obecního domu a foyeru Kavárny Obecního domu 

VÝSTAVY V GALmll OBECNÍHO DOMU- ROK 2015 

Anefka 
Paul twvey-Wo FBO-Mrlvé Bohdan Fotograf. Vlllam Siam Inka 

Marllena 
Ho! kové - Pod 

are llvlng ln měolo Opava VlvoJanlk -
Claaf Frantl!ek Jeros lav Bejvt -

:téploky o -ldeélné 
Bergamlnl-

Galerie OD akleněn9m paradlu- 1945- 41111 ln NY- Josef- Identity-
Opavě - verkoar -

Ootré a lom ky celkem: 
vrchem - 3.8.-28.8.2015 2. 7.~.8.2015 -

8.1.-15.2.2015 
19.2.-29.3.2015 3.4.-3.5.2015 6.5.-31.5.2015 3.9.-11.10.2015 15.10.-29.11.2015 

3.12 .-31.1.2016 

IDOi'.et 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ná~tě"'10St 561 1 298 2422 583 511 698 976 686 296 8031 

VÝSTAVY VE FOYERU KAVÁRNY- ROK 2015 

Tereza TOJE VŠS:l-tlO 
Pavlína Rjfena 

Prejdová- I-LINA- Andrea LITA.COMA 
NA.CBSTACH SVE:rL0/3. Petrovičová - Pffil- 1-tulková- stefan Sedláfov!I- Zdeňka 

Foyer Petra ZA ročnlk Mel[CNA výtvarná ZA Bednér - M~ Pavlíčkové-

Kavárny OD 
Šípkové-

INIUCÍ/1-l.B:> keramlckéh CESTU Ml soutěž pro 
zAVOJe.4- IIL'\RUC M~ KRBSBY- celkem: 

leden 2015 Afll o tvofení- SVITi- základní 
červenec, LASKYPLIIL'\ SAMé:MCŘ: prosinec 

KOLl.tJIBIE- bfezen a květen 2015 školy-
srpen az!lfí -fOen 2015 -llstopad 2015 

llnor 2015 duben 2015 červen 2015 2015 2016 

oočet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

náwtě1,11ost 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 
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• Návštěvnost Klubu ART 

KUL TURNI AKCE V OBECNIM DOM~ KUL TURNI AKCE V OBECNÍM DOM~ -
klub ART- (BEZ VSTUPNÉHO) -

KUL TURNI AKCE V OBECNÍM DOM~ -
mimo objekty (BEZ VSTUPNáiO) -

(VSTUPNÉ)- KLUB ART - ROK 2015 
ROK2015 ROK2015 

AKCE2015 AKCE2015 AKCE2015 

leden 1ooče! akci 8 leden počet akcí 2 leden oočet akcí 
návš!ě\KIOSI 626 návště\KIOS! 132 návšfél,flOSt 

únor oočet akci 4 únor oočet akci 2 únor oočet akcí 
návště"'1o~ t 458 návště\KlOSt 130 návště\KIOS! 

březen POčet akcí 22 březen loočet akci 3 bfezen počet akci 
náv.ltěl,flOSt 1 079 návště"'l0St 328 návště1A10S1 

duben počet akci 11 duben loočet akci 10 duben loočet akci 
návště\KIOS! 412 ná11Šté1.f10S1 812 návš!ě\610St 

květen počet akci 6 květen 1oočet akci 2 květen 1oočet akci 
návště1A10S1 502 návštělllOS1 94 návště'lflOSt 

červen loočet akci 3 červen lootet akcí 4 Cerven lootet akci 
návštěloflOS! 144 nállŠ\ěl,flOSt 857 návště'lflOSt 

červenec 1oočet akci o červenec počet akci o červenec 1oočet akci 
návštev,o!:>t o návštělKIOSt o návštělKIOSt 

srpen loočet akcí o srpen oočet akci o IS11>en loočet akcí 
návš\ěv,ost o ná\$1ěv,ost o návšlé\KIOS\ 

záfí loočet akci 4 záfí ootet akci 3 záfl lootet akci 
ná11Šté1A10S1 220 návštělKIOSI 240 návš(ěllflOSt 

fíien loočet akci 14 fflen oočet akci 4 flien loočet akci 1 
návštělKIOSt 1 014 nállŠ temost 186 návště\KIOS1 500 

llstocad lootet akci 9 listooad oočet akci 4 listooad 1 oočet akcí 1 
návště111ost 570 nal.Ště1nost 176 návstě1A1ost 2 000 

torosinec 1oočet akci 8 1orosinec ančet akci 1 orosinec oocet akci 1 
návště"'10St 586 návšlělKIOSt 27 návštěmost 1 000 

celkem: 
lcočetakcí 89 
návštěvnost 5611 

celkem: 
oočet akci 35 
návětěvnost 2 982 

celkem: 
oočet akci 3 
návštěvnost 3500 

Návštěvnost mimo objekty organizace je určena odhadem. V říjnu 2015 probíhala akce v rámci festivalu Malá inventura 

v Dvořákových sadech - Zahájení festivalu - Ohňová show. V listopadu 201 S byla předána Cena 17. listopadu oceněným 
studentům na Horním náměstí v Opavě. V prosinci 201 S jsme pořádali Ohňovou show na Dolním náměstí v rámci 

vánočních trhů. 

• Návštěvnost Domu umění a kostela sv. Václava 

VÝSTAVY V DOMĚ UMĚNÍ2015 
Sledovaná období do 18. 1. 2015 15. 1. - 25. 2. 2015 5. 3. - 3. 5. 2015 14. 5. - 28. 6. 2015 14. 7. - 23. 8. 2015 3. 9. - 1. 11. 2015 11. 11. - 3. 1. 2016 

Jerzy Olek/Zdeněk 

Stuchlrk - No~ 
prostor/Uncerta1n Andy Warhol -15 minut Jana Jabůrkav~ a J1PíTutek Domov jmll!hem Sfezsko., Um~rc1 i'!1n4:ho stdc:e, 

Space, slávy, VGně uhU s~le 25 IM Institutu tvllrl1 - No Stressl, BAND- Zévislost -kreslenj humor, Ve Daneol špe~ - Japonsko, 
Drt1kol/Funke/Rossler/ v nás, J1fl s,ostrzone'k - fotasraf1e FPF Sleiské Sarceronsk, archfte:ktura a ll•pěflch She~ock• Holmese, Emma Smcov.1 a Jan 

Giganti dobv ledové Wlškovsky-M1stn Pokorná ziltašl ...,,ver11ty v Opavl, design,, ASSMANN - Obru J1ndllch ~tre1t - Domov [bez.) Skorka Lauko- Malba a 

tesk~ avantgardní uplývajícího času, Maturity umileckfch opavskti ka2clodannostl, domova, V,1lenun Drikovic- litografie, V.llef~ 
fotoBr.af1e. KERET Vendula Ko1Uov4 - oborů Barevné smalty, Va l1ntin zase mezi svym,1, Eva mrak, Nejeden !1vot 

HOUSE aneb Jak otisky duše Drfkovlc- zase mezi svým1I Damborsk.fl - Svitlo ve vliiknu íiJeme mez, v:im1 
zabydlet škvirktk., 

VOně uhli •"I• v nás 

Počet vystav 1 4 4 2 5 6 5 

Návštěvnost 4855 1228 6539 2394 536 2 645 1333 
• S~ Výstavy Vúně uhlfstálevnás a 

Výstaw celkem 25 Valentin Orf~ovíc-zase mezi svými l 

Návštěvnost celkem 19530 realizovány ve dvou výst. blodch. 
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KULTURNÍ AKCE V DOM~ UMfN/ (VSTUPNÉI 201S KULTURNÍ AKCE V DOMt UM~NÍ (BEZ VSTUPNÉHO) 2015 
koment. 

koncerty 
divadlo, 

pfednálky nadlinr Celkem 
DrDhJ. film 

koment plednálky naditinr Celkem 
prohlídky 

leden počet akcí leden cočet akcí 
návštěvnost návštěvnost 

únor IPOČet akci únor počet akcí 2 2 
návštěvnost návštěvnost 89 89 

březen počet akcí 1 1 1 3 březen I Počet akci 2 2 
návštěvnost 37 384 13 návštěvnost 58 58 

duben loočetakcí 1 1 duben I Počet akci 2 1 3 
návštěvnost 60 60 návštěvnost 156 8 164 

květen počet akcí 1 1 květen I Počet akci 
návštěvnost 526 526 návštěvnost 

červen počet akcí 1 1 čeNen I Počet akci 1 1 
návštěvnost 272 272 návštěvnost 76 76 

červenec počet akcí čeNenec počet akcí 
návštěvnost návštěvnost 

sroen počet akcí srpen počet akcí 
návštěvnost návštěvnost 

2ářl počet akc, 2 2 4 září cočet akcí 1 1 1 3 
návštěvnost 220 400 620 návštěvnost 24 40 15 79 

řhen počet akcí ří1en I počet akci 1 1 2 
návštěvnost návštěvnost 4 13 17 

listocad počet akcí listopad I počet akci 
návštěvnost návštěvnost 

prosinec počet akcí prosinec počet akcí 1 1 2 
návštěvnost navštěvnost 17 6 23 

Akce celkem 7 Akce celkem l5 
Návštěvnost celkerr 1478 Návštěvnost celkem 506 

Výstavy v Domě umění 2015 - přehled animací 

Blokč. I 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok S. blok 6. blok Celorofol program Galerie OD 

Sledovaná období 

Kdyi mil mamot husl Jednou v jedhcm 
Srdelni- zálef~tos,, Veloš 

Uměnf v 
Phběhy (z) Vlham Slam1nki:1 / kaf1, Jednou v jednom &mém mistt, V slt:1 Ocwtmf1ky X válel, Sherlodc pod lupou Hff'mn&lí, 

kostela 
l ivot v kutni 

ldealna vel'kosť fefflffll městě AndVho W.amola Tvol nebo shol 

Počet animací 36 78 4 o 31 6 28 29 14 
Návštěvnost 707 1293 n o 595 82 523 487 224 

Animace celkem I 226 
Návštěvnost celkem 3988 

Počty animací v roce 2015 

Blok výstav Program animaci Počet 
Pofet 

účastníků 
Blok výstav Program animaci Počet Počet úfast niků 

Když měl mamut husí kůži 3 54 Srdefol záleiitost 18 323 
1. 

Jednou v jednom fe rném městě 33 653 5. Valeš válel! 7 124 
Sherlock pod lupou 6 148 

Jednou v jednom černém městě 8 125 
2. 

V síti Andyho Warhola I I 70 1168 Umění v zatemněni 4 68 
6. 

Tvor nebo shoř 2 14 
3. Clonomžiky 4 77 

Život v kutně 29 487 
Ce(oroálě 

4. o o Přlběhy (z) kostela 28 523 

Celkem Dům uml\ní 211 3764 
Celkem Galerie OD 14 224 

o Doplňková činnost - pronájmy a výpůjčky 

1. Dlouhodobé pronájmy: 

1. Základní umělecká škola Dům umění - smlouva na dobu neurčitou, s platností od 01. 1 O. 2011, s Opavskou 
kulturní organizací 

2. Kavárna Obecního domu - smlouva č. MMOPPOOC4KPT mezi společností SACON invest s.r.o. a MMO Opava, 
s platností od 01.05.2012 na dobu neurčitou 

3. Vinárna U Přemka - Dům umění - smlouva č. MMOPP009XGVP mezi společností Gastro Svačina s.r.o. a MMO 
Opava, s platností od 12. 06. 201 S do 11. 06. 2025 
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2. Krátkodobé pronájmy: 
1. Obecnídům 

1. Sál purkmistrů 
2. Schčisslerův salónek 

2. Dům umění 
1. Refektář Domu umění 
2. Kostel sv. Václava 

Doplňková činnost organizace, tedy krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčky nebytových prostor, je vykonávána 
v souiadu se zřizovací listinou. Náklady na doplňkovou činnost byly přeúčtovány poměrnou částí za energie, plyn, vodu, 
mzdy, odpisy a úklid na každou pronajímanou místnost či prostor zvlášť. 

1. Obecní dům {Ostrožná 46}: pro krátkodobé pronájmy a výpůjčky slouží prostory v Schosslerově salónku a v Sále 
purkmistrů - ke sňatečným obřadům, školením, seminářům, přednáškám, schůzím, soukromým akcím apod. 

2. a 3. Dům umění a kostel sv. Václava (Pekařská 12): pro krátkodobé pronájmy a výpůjčky slouží prostory zejména 
v kostele sv. Václava, především pro potřeby konání sňatečných obřadů, koncertů vážné hudby, předávání maturitních 
vysvědčení, Tatto Session Silesia, přehlídek, projekcí aj. 
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Počet pronájmů Počet výpůjček Celkem 

Schosslerův salónek 100 1 101 

Sál purkmistrů 92 3 95 

Refektář Domu umění 2 o 2 

Kostel sv. Václava 28 2 30 

Celkem 222 6 228 

o Doplňková činnost- prodej publikací vydaných organizací 

Doplňková činnost organizace, tj. prodej publikací (katalogů) a ostatního zboží vydaného Opavskou kulturní 

organizací k jednotlivým tematickým výstavám v expozici Cesta města, v Galerii Obecního domu a Domu umění 

a komisní prodej (prodej publíkacO na základě smluv o komisním prodeji, je vykonávána v souladu se zřizovací 

listinou. 

Vlastní vydané OKO Cizí komisní Celkem 

prodej 

Galerie OD 168 o 168 

Expozice 323 91 414 

Dům umění 57 22 79 

Celkem 548 113 661 

o Vyhodnocení plnění plánu činnosti organizace: 

• Plán činnosti organizace, který je předkládán s rozpočtem na daný rok, byl naplněn, jeho hodnocení 

podle jednotlivých úseků organizace je součástí výroční zprávy - příloha č. 2 

o Personální zajištění činnosti organizace: 

• Organizační struktura s počtem zaměstnanců - příloha č. T 

• Výběrová řízení v r. 201 S: 

v. ř. č. 1/2015 - Recepční Obecního domu a Domu umění 
Výběrové řízení se uskutečnilo dne 13. 4. 201 S. 

25 přijatých přihlášek celkem (doručeny osobně nebo poštou). 

Na pracovní pozici byla přijata Bc. Zuzana Kanovská, s nástupem od 20.4.2015. 

v. ř. č. 2/201 S - Historik- kurátor 

Výběrové řízení se uskutečnilo dne 18.8.2015. 

11 přijatých přihlášek (doručeny osobně nebo poštou). 

Na pracovní pozici nebyl vybrán žádný z uchazečů. 



v. ř. č. 3/201 S - Referent majetkové správy 

Výběrové řízení se uskutečnilo dne 22. 1 O. 2015. 

1 T přijatých přihlášek (doručeny osobně nebo poštou). 

Na pracovní pozici byl přijat Bc. Adam Vávra, s nástupem od 2.11.2015. 

Z výběrového řízení referenta majetkové správy byl vybrán uchazeč, který se umístil jako 

druhý v pořadí, jím byla obsazena pracovní pozice DOMOVNÍK DOMU UMĚNÍ-Martin Lazar. 

v. ř. č. 4/201 S - Historik- kurátor 

Výběrové řízení se uskutečnilo dne 26.10.2015. 

1 O přijatých přihlášek (doručeny osobně nebo poštou). 

Na pracovní pozici byl přijat Mgr. David Váhala, s nástupem od 2. 11. 2015. 

Péče o zaměstnance a vzdělávání: 

Organizace zajišťuje svým zaměstnancům nákup stravenek, na které přispívá poměrnou částí z fondu FKSP. 

K péči o zaměstnance přispívá také kvalitní počítačové i kancelářské vybavení, klimatizovaný prostor kanceláří ve 

3. patře Obecního domu, možnost využívat vybavenou kuchyňku, kvalitní hygienické zázemí. 

Zaměstnanci jsou hodnoceni, a v souvislosti s tím také finančně ohodnocen i, formou udělení mimořádných odměn 

nebo případného navýšení osobního ohodnocení. 

V rámci vzdělávání zaměstnanci absolvují školení dle aktuální potřeby. Jako součást dalšího rozvoje a vzdělávání je jim 

rovněž umožněno navštěvovat kulturní zařízení a akce podobné charakteru naší organizace. Získané zkušenosti 

následně využívají pro zkvalitnění programu i práce celé naší organizace - návštěvy divadelních představení, výstav, 

projekcí. 

Ill. Vyhodnocení hospodaření 

o Plnění závazných ukazatelů rozpočtu: 

Rozhodnutím Rady města dne 28.01.2015 - 177 /6 RM bod 28/6 - byl schválen roční příspěvek ve výši 14 000 000 Kč, 

z toho 2 802 620 Kč bylo určeno na odpisy a 4 800 000 Kč na mzdové náklady. Odvod zřizovateli zpět do rozpočtu 

z investičního fondu byl ve výši 2 500 000 Kč. 

o Vyhodnocení hospodaření: 

• Hospodářskývýsledek 

Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Výnosy T 7.105.662, 12 Kč 493.260,00 Kč 17.598.922, 12 Kč 

Náklady T 6.361.948,95 Kč 292.945,61 Kč 16.654.894,56 Kč 

Hospodářský výsledek 743.713,17 Kč 200.314,39 Kč 944.027,56 Kč 

z toho nefinanční 733.819,68 Kč 733.819,68 Kč 

z toho finanční 9.893,49 Kč 200.314,39 Kč 210.207,88 Kč 

Nefinanční zvýšení hospodářského výsledku vzniklo z důvodu oznámení zřizovatele ve 4/2013 o výši dotace na pořízení 

technického zhodnocení budov dominikánského kláštera ve výši 74 347 945,73 Kč a kostela sv. Václava ve výši 

1 175 962,00 Kč. Podílová část ročního transferu činí celkem 733 819,68 Kč. Dle ČSÚ 708 je od 01.01 . 2013 tento transfer 

veden na výnosovém účtu 672 0600. 

• Náklady a výnosy 
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hlawí činnost doplňková činnost 

A. Výnosy celkem 17 105 662,12 493 260,00 17 598 922,12 

I. Výnosy z činnosti 

602 výnosy z prodeje služeb 1370 897,00 58 555,00 1429 452,00 

603 výnosy z pronájmu 306495,00 306 495,00 

604 výnosy z prodaného zboží 128 210,00 128 210,00 

648 čerpání fondů 285430,00 285 430,00 

649 ostatní výnosy z činnosti refaktura, 712 645,75 712 645,75 

II. Finanční výnosy 2 869,69 2 869,69 

III. Výnosy z transferů 

- 672 
příspěvek zřizovatele 14 000 000,00 14 000 000,00 

z "rozpuštěné dotace" (403) 733 819,68 733 819,68 

hlawí činnost doplňková činnost 

B. Náklady celkem 16 361 948,95 292 945,61 16 654 894,56 

I. Náklady zčinnosti 

501 spotřeba materiálu 506 695,47 12 370,00 519 065,47 

502 spotřeba energie 1407144,76 52689,07 1459833,83 

504 prodané zboží 62 369,76 62 369,76 

506 aktivace oběžného majetku 0,00 

511 opravy a udrž.ování 658 876,96 658 876,96 

512 cestovné 45639,40 45 639,40 

513 náklady na reprezentaci 125429,00 125 429,00 

518 ostatní služby 4349 880,94 23 263,34 4 373 144,28 

521 mzdové náklady 4 728297,53 87 087,15 4 815 384,68 

524 zákonné sociální pojištění 1353 629,86 21245,64 1374 875,50 

525 jiné sociální pojištění 0,00 

527 zákonné sociální náklady 35 605,16 624,87 36 230,03 

528 jiné sociální náklady 96 883,23 96 883,23 

538 jiné daně a poplatky 1600,00 1600,00 

547 manka a škody 731,00 731,00 

551 odpisy dlouhodobého majetku 2 699755,22 33 295,78 2 733 051,00 

558 náklady z DDM 344466,27 344 466,27 

549 ostatní náklady z činnosti 7314,15 7 314,15 

• Mzdové náklady na zaměstnance -výše příspěvku MMO: 4 800 000 Kč 

Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Hrubé mzdy - HP 3.622.653,53 Kč 87.087, 15 Kč 3.709.740,68 Kč 

Hrubé mzdy - DPP, DPČ 1.097.821,00 Kč 1.097.821,00 Kč 

Mzdy - náhrady - nemoc 7.823,00 Kč 7.823,00 Kč 

Celkem 4.728.297,53 Kč 87.087,15 Kč 4.815.384,68 Kč 

• Pohledávky, závazky 

Pohledávky z obchodních vztahů (311) 293.151,00 Kč 
Poskytnuté zálohy - energie (314) 11.600,00 Kč 
Poskytnuté zálohy- ostatní (314) 1.700,00 Kč 
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j Pohledávky za zaměstnance (335) 

Závazky z obchodních vztahů (321) 261.265,55 Kč uhrazeno v 01/2016 

Ostatní krátkodobé závazky, z toho: (378) Kč 

• krátkodobé závazky BÚ (378 0303) Kč uhrazeno v 02/2016 

• krátkodobé závazky IF (378 0304) Kč uhrazeno v 02/2016 

• ostatní krátkodobé závazky (378 0302) 49.710,00 Kč uhrazeno v 01 /2016 

• Kooperativa (378 0303) Kč uhrazeno v 01 /2016 

Závazky z mezd l 2/15 (331,335) 292.959,00 Kč vyplaceno v 01/2016 

Závazky z mezd - sociální 12/15 (336) 1 09.518,29 Kč uhrazeno v01 /2016 

Závazky z mezd - zdravotní 12/15 (337) 48.636,00 Kč uhrazeno v 01 /2016 

li. pilíř důchodového pojištění (338) 0,00 Kč uhrazeno v 01 /2016 

Ostatní přímé daně 12/15 (342) 28.708,00Kč uhrazeno v 01 /2016 
Vratka za odpisy MMO Opava (348) 0,00 Kč 

Dotace - podané žádosti v roce 2014 na rok 2015 

• Ministerstvo kultury- Dům umění v Opavě 2015 - požadovaná částka 500 000 Kč - neúspěšná 

• Krajský úřad Ostrava - Opavský pivovar - 2015 - požadovaná dotace 150 000 Kč - neúspěšná 

Dotace - podané žádosti v roce 201 S na rok 2016 

• Ministerstvo kultury- Dům umění v Opavě 2016- požadovaná částka 500 000 Kč- neúspěšná 

• Krajský úřad Ostrava - Třetí rozměr staré Opavy- r. 2016 - požadovaná dotace 150 000 Kč- úspěšná 

Finanční dary 

• Metrostav - publikace Troppau 1945. Opava v roce nula -výše daru 1 O 000 Kč 

IV. Majetek organizace 

1. Organizace má ve správě svěřen nemovitý majetek, a to: 

a) budovy: 
1. Obecní dům, Ostrožná 46, Opava - zřizovací listina ze dne 18. 1 O. 2007 
2. Dům umění, Pekařská 12, Opava - zřizovací listina ze dne 18. 1 O. 2007 
3. kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava - zřizovací listina ze dne 18. l O. 2007 

b) pozemky: 
1. pozemek pod Obecním domem, p. č. 213 -zřizovací listina ze dne 18. l O. 2007 
2. zahrada za kostelem sv. Václava, p. č. 353/1 - zřizovací listina ze dne 18. 1 O. 2007 
3. pozemek pod Domem umění, p. č. 348 - dodatek č. 5 ZL ze dne 01.03.2012 
4. pozemek pod kostelem sv. Václava, p. č. 345- dodatek č. S ZL ze dne 01 . 03.201 2 

2. Organizace má ve správě svěřen movitý majetek, a to: 

Opavská kulturní organizace hospodaří s majetkem na základě smluv o dlouhodobých výpůjčkách, a to 

s majetkem pořízeným v rámci dotačních titulů na kompletní rekonstrukci a vybavení budov Obecního domu 

a Domu umění. 

a) Smlouva o výpůjčce s MMO Opava ze dne 08. 1 O. 2010- smlouva na dobu neurčitou - výpůjčka movitých věcí 

b) - AV technika Obecní dům. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu 

neurčitou, smlouva č. MMOPP002J20R - S 486 563,50 Kč 

c) Smlouva o výpůjčce s MMO Opava ze dne 06.06.2012 - smlouva na dobu neurčitou - výpůjčka movitých věcí 

d) - Dům umění, smlouva č. MMOPP009QK91 - 4 118 287,72 Kč 

e) Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou- auto TOYOTA 

od 12.06.2012 

Opavská kulturní organizace dle smlouvy o výpůjčce zapůjčila obraz Dívka s čápem autora J. Mžyka svému 

zřizovateli, statutárnímu městu Opava, k umístění v jeho prostorách. 
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Příloha č. 1 

Oddělení ell.pozice Cesta města 

Kurátor 1 

Hii,torik 1 

Animátor 1 

Kderní prac. 

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace 

Organizační struktura 

ke dni 1. září 2012 

Ředitel 

Oddělení kulturních aktivit 

Hlavní dramatnrg 1 

Odd. ekonomické 

Úsek programu 

Obecní dům, Dům umění, 
Kostel sv. Václava 

Úsek výstav 

Obecní dům, Dům um~ní, 
Kostel sv. Václava 

Progr. -graf 1 Výstavář I 

:f;xternf prac. Animátor 1 

E"ternl zvukař Externí prac. 

Asistentka 1 

Účetní, rozpočet 1 

Mzdová ličetnf O,S 

Oddělení technické správy 

Referent maJet. správy 1 

8právce - techniJ.. 2 

Recepce 2, 75 

Externí prac 

Dodav. služby 
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Dramaturg: Ing. Jan Kunze 
Výstavářka: Mgr. Radmila Buchlovská 
Animátorka: Mgr. Lenka Přibylová 
Externí animátorka: Mgr. Pavla Masaříková 

V prostorách Domu umění a kostela sv. Václava bylo v roce 201 S připraveno celkem 21 výstav. Uskutečnilo se 
také několik komentovaných prohlídek, přednášek, koncertů, filmových projekcí a animačních programů. Část 
výstav a doprovodných programů byla realizována v rámci festivalů Další břehy a Bezručova Opava. Dům umění 
se každoročně zapojuje do Slezské muzejní noci a připravuje program u příležitosti Otevírání turistické sezóny 
a Dne dětí. 

V roce 2015 jsme spolupracovali s těmito institucemi a zájmovými skupinami: 

- Česká unie karikaturistů 
- Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. 
- Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské 
univerzity v Opavě 

- ln Signum, výtvarná skupina 
- Kabinet architektury, o. s. 
- Památník národního písemnictví 
- Slezská univerzita v Opavě 
- Slezské zemské muzeum 
- Střední škola průmyslová a umělecká 
Opava, p.o. 

- Základní umělecká škola Solná 

1. blok výstav 2015 leden/únor 

- Drtikol/ Funke/ Ressler /Wiškovský 
/ Mistři české avantgardní fotografie 

-Giganti doby ledové 
- Jerzy Olek, Zdeněk Stuchlík/ Neurčitý prostor 

/ Uncertain Space 
- Keret House ... aneb Jak zabydlet škvírku ... 
a ostatní projekty Jakuba SZCZ~SN~HO 

-Vůně uhlí stále v nás 

9 -
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Charakteristika výstav: 

Drtikol/ Funke/ Rossler / Wiškovský / Mistři české avantgardní fotografie 
16. 1. - 25. 2. 2015 
sloupová síň 2. patro 
Díky spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie mohla být v Domě umění prezentována výstava fotografií čtyř nej
známějších fotografů české avantgardy. Návštěvníci mohli vidět díla, která nejsou pouhou napodobeninou cizích 
vzorů, ale výrazně se podílela na vývoji umělecké fotografie i v mezinárodním kontextu. Kurátorem 
výstavy byl vedoucí Institutu tvůrčí fotografie prof. Vladimír Birgus. 

Giganti doby ledové 
28. 10. 2014- 18.1.2015 
kostel sv. Václava 
V kostele sv. Václava byla ještě v roce 2014 nainstalována putovní výstava s názvem Giganti doby ledové. Zde 
se návštěvníci mohli vydat do minulosti a poznat největší a nejzajímavější vyhynulá zvířata čtvrtohor v životní 
velikosti. 

Jerzy Olek, Zdeněk Stuchlík/ Neurčitý prostor/ Uncertain Space 
16. 1. - 25.2.2015 
atrium 
Výstava Neurčitý prostor byla pojata jako dialog dvou fotografů -Jerzyho Oleka, uměleckého fotografa, teoretika 
umění a vysokoškolského pedagoga, a prací Zdeňka Stuchlíka, fyzika a profesora teoretické fyziky a astrofyziky. 
Oba autoři předkládali divákovi svou představu neurčitého prostoru. 

Keret House ... aneb Jak zabydlet škvírku ... a ostatní projekty Jakuba SZCZ~SNÉHO 
16. 1. - 25.2.2015 
sloupová síň 1. patro 
Výstava vznikla ve spolupráci s Kabinetem architektury a byla připravena nevšední formou. Fotografie architekto
nických projektů byly umístěny na světelných panelech v prostoru sloupové síně. Touto formou byly představeny 
projekty Jakuba Szcz~sného. Šlo například o nejužší dům světa, který má rozlohu 14 m2 a je natolik pozoruhodný, 
že jej do své sbírky současné architektury zařadilo prestižní Muzeum moderního umění v New Yorku. 

Vůně uhlí stále v nás 
16. 1. - 3.5.2015 
oratoř 

Výstava Vůně uhlí stále v nás vzešla ze spolupráce Opavské kulturní organizace s Galerií výtvarného umění 
v Ostravě. Jak už název napovídá, prezentovaná díla se týkala meziválečné Ostravy. Tehdy se v regionálním 
výtvarném umění nejfrekventovaněji objevovala sociální tematika. Dokladem tvorby mapující havířskéreálie 
byly například malby Ferdiše Duši, Viléma WOnscheho, Vladimíra Kristina, Valentina Držkovice nebo Jana 
Zrzavého a také sochy Augustina Handzela a Jindřicha Wielguse. Kurátorkou výstavy byla Gabriela Pel ikánová. 
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Doprovodné aktivity: 

diskuzní pořad Konec hornické legendy ve Slezsku, 24.2.2015 
Doprovodný program k výstavě Vůně uhlí stále v nás. Arkadius Gola zde představil svou fotografickou tvorbu 
dokumentující Ostravu a prostředí spojené s horníky. Příspěvek přednesl a diskuzi vedl sociolog a pedagog 
Institutu tvůrčí fotografie Jiří Siostrzonek. 

přednáška Moje cesta I Moja droga, 25.2.2015 
Doprovodný program k výstavě neurčitý prostor. Jerzy Olek zde prezentoval svou tvorbu, projekty minulé i ty, 
které jej teprve čekají. 

Statistické údaje: 

Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 1 228 
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů} 

2. blok výstav 2015 březen/duben/květen 

- Andy Warhol / 15 minut slávy 
- Jiří Siostrzonek/ Pokorná zátiší uplývajícího času 
- Vendula Kolářová/ Otisky duše 
- Vůně uhlí stále v nás 
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Charakteristika výstav: 

AndyWarhol / 15 minut slávy 
6. 3. - 3.5.2015 
atrium, refektář, sloupová síň 1. a 2. patro 
Výstava prací amerického malíře, grafika, filmového tvůrce a vůdčí osobnosti pop-artu probíhala ve všech vý
stavních prostorách Domu umění. Návštěvníci mohli vidět známé portréty Marilyn Monroe i Mao Ce-Tunga, celé 
série Campbellovy polévky a Flowers, unikátní kolekce obalů LP od roku 1979, limitované a číslované edice talířů 
s motivy Andyho Warhola, kolekce granolitografií, knižní ilustrace a také plakáty ze světových výstav. To vše bylo 
doplněno o Factory, tedy „dílnu" ve které Andy Warhol tvořil a scházel se s umělci. Návštěvníci si zde mohli vy
zkoušet metodu sítotisku. Kurátorem výstavy byli Miroslav Houška a Jan Kunze. 

Jiří Siostrzonek I Pokorná zátiší uplývajícího času 
11. 4. - 29.4.2015 
kostel sv. Václava 
V rámci 19. ročníku festivalu Další břehy byla v kostele sv. Václava otevřena komorní výstava fotografií zátiší foto
grafa, sociologa a zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Jiřího Siostrzonka. 

Vendula Kolářová/ Otisky duše 
11. 4. - 29.4.2015 
kostel sv. Václava 
Součástí festivalu Další břehy, byla také výstava Venduly Kolářové, studentky Ateliéru sochařství 2 na brněnské 
fakultě výtvarných umění. Vendula vytvořila soubor látkových otisků těla, které mohly připomínat sádrové odlitky 
lidských těl nalezených archeology v Pompejích. 
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Vůně uhlí stále v nás 
16. 1. - 3. 5. 2015 
oratoř 

(charakteristika uvedena v 1. výstavním bloku) 
Doprovodné aktivity 
k výstavě Andy Warhol I 15 minut slávy: 

komentovaná prohlídka výstavy Andy Warhol/ 15 minut slávy, 18. 3., 28. 4., 29. 4. 
Výstavou prováděl kurátor Miroslav Houška. 

divadlo Od A kB a zase zpět, 19. 3. 2015 
Divadelní inscenace Divadla Najt s pop-artovou projekcí. 
přednáška Andy Warhol a Československo, 26. 3. 2015 
Přednášku připravil Rudo Prekop, fotograf, spoluautor stejnojmenné knihy a také spoluzakladatel a iniciátor 
Muzea Andy Warhola v Medzilaborcích. 

přednáška Andy Warhol/ Ikona popkultury, 14.4.2015 
Přednáška sociologa a vysokoškolského pedagoga Jiřího Siostrzonka o fenoménu pop-artu s projekcí 
obrazových reprodukcí a filmu. 

Doprovodné aktivity 
k výstavě Vůně uhlí stále v nás: 

přednáška Ostrava v důchodu, 1 O. 3. 201 S 
Ondřej Durczak prezentoval svůj fotografický projekt věnující se proměnám Ostravy, kdy se z významné 
průmyslové aglomerace stalo nečitelné město, ze kterého vymizel původní „genius loci". 
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Statistické údaje: 

Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 6 539 
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů} 

3. blok výstav 201 Skvěten/červen 

- S let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 
-Maturity uměleckých oborů 

Charakteristika výstav: 

25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 
15. 5. - 28.6.2015 
atrium, sloupová síň 1. a 2. patro, oratoř 
Institut tvůrčí fotografie si připomněl čtvrt století své existence rozsáhlou výstavou ve všech prostorách Domu 
umění. Byl zde prezentován výběr prací z posledních pěti let, který zahrnoval širokou škálu témat a stylů, které 
se objevují ve volné tvorbě studentů a absolventů nejenom z české republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Itálie 
a dalších zemí. Vedle fotografií byly také prezentovány fotografické publikace. Institut tvůrčí fotografie k výstavě 
připravil obsáhlý Česko-anglický katalog. 

Maturity uměleckých oborů 
18. s. - 18.6.2015 
refektář 

Již třetím rokem proběhla v Domě umění výstava maturitních prací studentů Střední školy průmyslové a umělecké 
v Opavě. Prezentovaly se zde obory: Grafický design, Průmyslový design, Tvorba hraček a herních předmětů. 

Doprovodné aktivity: 

floristická show Na křídlech života, 24.5.2015 
Umělecká přehlídka mezinárodně uznávaných floristů Přemysla Hytycha a Roberta Bartolena, kteří přímo před 
zraky návštěvníků vytvářeli z živých květů umělecká díla nezvykle velkých rozměrů. 

Statistické údaje: 

Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 2 394 
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů) 
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4. blok výstav 2015 červenec/srpen 

-Assmann/ Obraz opavské každodennosti 
- BAND/ Barcelonská architektura a design 
- Barevné smalty 
- Jana Jabůrková a JiříTurek / No Stress! 
- Valentin Držkovic - zase mezi svými! 

Charakteristika výstav: 

Assmann/ Obraz opavské každodennosti 
15. 7. - 23.8.2015 
sloupová síň 1. patro 
Výstava malby a především grafiky Richarda Ludwiga Assmanna byla připravena u příležitosti 50. výročí umělcovy 
smrti. Převážná část vystavených plakátů, pohlednic, letáků a ilustrací pocházela ze sbírky Rudolfa Dybowicze. 

BAND/ Barcelonská architektura a design 
15. 7. -23. 8. 2015 
sloupová síň 2. patro 
Výstava, kterou připravil Kabinet architektury, představila projekty katalánského uskupení nastupujících španěl
ských architektů (BAND- Barcelona Architecture 'N' Design), kteří spojili své síly za účelem společného prezento
vání svých idejí a prací. 
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Barevné smalty 
15. 7. - 23.8.2015 
terasa Domu umění 
V roce 2015 posloužila terasa Domu umění jako další výstavní prostor. Byly zde umístěny barevné smaltované 
vany výtvarníků z české republiky, Polska, Slovenska a Maďarska. Vany byly výtvarně upraveny v rámci projektu 
s názvem Barevné smalty, který se snaží originálním uměleckým projevem upozornit na mizející technologii 
klasického průmyslového smaltu a přivést ho znovu do našich domovů. 

Jana Jabůrková a Jiří Turek/ No Stressl 
15. 7. -23. 8. 2015 
atrium 
Jana Jabůrková a JiříTurek prezentovali v Domě umění fotografie ze života obyvatel Kapverdských ostrovů. Výstava 
fotografií byla prodejní a výtěžek z prodeje věnovali autoři na podporu opavského komunitního centra Anima 
Viva. 

Valentin Držkovic - zase mezi svými! 
15. 7. -1. 11. 2015 
oratoř 

Galerie výtvarného umění v Ostravě zapůjčila výstavu prací rodáka z Velké Polom i Valentina Držkovice, který bě
hem druhého pařížského pobytu mezi léty 1929-1932 maloval sociální motivy a zachycoval žebráky a nezaměst
nané. V té době vznikl Držkovicův nejslavnější malířský cyklus Haldy, jímž představil Paříži Ostravsko, s pro něj 
typickými reáliemi. 

Statistické údaje: 

Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 536 
(celková návštěvnost výstav a doprovodných programů) 
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S. blok výstav 201 S září/říjen/listopad 

- Domov jménem Slezsko 
• Eva Damborská/ Světlo ve vláknu 
- Jindřich Štreit/ Domov (bez) domova 
- Ve šlépějích Sherlocka Holmese 
- Valentin Držkovic - zase mezi svými 
- Závislost/ kreslený humor 

Charakteristika výstav: 

Domov jménem Slezsko 
4. 9. - 1. 11. 2015 
sloupová síň 1. patro 
Výstava byla připravena ve spolupráci se Slezským zemským muzeem. Kurátorka výstavy Lenka Rychtářová se 
zaměřila na výtvarné ztvárnění krajiny domova, krajiny citově velmi blízké význačným osobnostem slezské vý
tvarné scény. Byla zde prezentována díla předních výtvarníků a fotografů -Valentina Držkovice, Heleny Salichové, 
Ferdiše Duši, Jana Sládka, Fritze Krusperského, Zdenka Máčela a dalších. 

Eva Damborská/ Světlo ve vláknu 
14.10.-1.11.2015 
kostel sv. Václava 
Výstava s podtitulem Umělecká tkanina v prostoru prezentovala instalace vytvořené ze lnu, který autorka zkom
binovala s dalšími materiály, jako jsou gáza, ruční papír, vlizelín a drát. 
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Jindřich Štreit/ Domov {bez) domova 
4. 9. -30. 9. 2015 
kostel sv. Václava 
Fotograf Jindřich Štreit chtěl ukázat reálné bydlení těch, kteří o svou„klasickou" střechu nad hlavou přišli. Výstava 
se konala u příležitosti oslav 25. výročí Armády spásy od znovuobnovení její činnosti v české republice. 

Ve šlépějích Sherlocka Holmese 
4.9.-1.11.2015 
refektář 

Výstava ve Šlépějích Sherlocka Holmese mapovala různé podoby slavného detektiva v českých ilustracích, komik
sech, divadelních hrách a filmech v průběhu 20. století. Výstavu připravil ve spolupráci s Domem umění historik 
uměníTomáš Kolich. 

Valentin Držkovic-zase mezi svými! 
15. 7. - 1. 11. 2015 
oratoř 

(charakteristika uvedena ve 4. výstavním bloku) 

Závislost/ kreslený humor 
4.9.-1.11.2015 
atrium 
Výstava byla zapůjčená Českou unií karikaturistů a skládala se z více než sta kreseb vystihujících nepřeberné 
množství a druhů závislostí. Podíleli se na ní autoři nejen z Čech, ale i z Polska a Německa. 

Doprovodné aktivity: 

komentovaná prohlídka výstavy Ve Šlépějích Sherlocka Holmese, 27. 9., 18.10.2015 
Návštěvníky provedl autor výstavy a historik umění Tomáš Kolich. Na první komentovanou prohlídku navázala 
projekce filmu Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, jednoho z prvních zvukových filmů se slavným detektivem 
nejen u nás, ale i ve světě. 

přednáška k výstavě Valentin Držkovic - zase mezi svými!, 8. 1 O. 2015 
O životě a díle před i po pařížském pobytu Valentina Držkovice promluvila kurát orka výstavy Mgr. Gabriela 
Pelikánová. 
Doprovodné aktivity k festivalu Bezručova 

Opava viz Festivaly a další kulturní akce. 

Statistické údaje: 

Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 2 645 
{celková návštěvnost výstav, animačních programů, doprovodných programů v rámci festivalu Bezručova Opava} 
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6. blok výstav 2015 listopad/prosinec/ leden 2016 

- Daniel Šperl / Japonsko 
- Emma Srncová a Jan Skorka Lauko/ Malba a litografie 
- Nejeden život žijeme mezi vámi 
- Umělci čistého srdce 
-Válečný mrak 

Charakteristika výstav: 

Daniel Šperl/ Japonsko 
12.11. 2015-3.1. 2016 
sloupová síň 2. patro 
Výstavní soubor byl sestaven ze snímků, které autor vyfotografoval během pěti cest v Japonsku v období mezi 
lety 1997 až 2015. Černobílé fotografie zachycovaly dynamický život zdejších obyvatel, ale také jejich tradice, 
historii, kulturu a zvyky. 

Emma Srncová a Jan Skorka Lauko/ Malba a litografie 
12. 11. 201 S - 3. 1.2016 
sloupová síň 1. patro 
Litografie Emmy Srncové a olejomalby Jana Skorky jsou na první pohled zcela rozdílné. Návštěvník však mohl 
zpozorovat, že některá témata, výrazný kolorit a bohatou fantazii mají díla těchto malířů společnou. Instalace byla 
připravena tak, aby se jednotlivé obrazy a témata navzájem doplňovaly a vznikl tak jeden celek. 

Nejeden život žijeme mezi vámi 
kostel sv. Václava 
Opavský fotograf Imrich Veber v kostele sv. Václava společně s organizací Marianum představil na černobílých 
i barevných fotografiích momenty ze života hendikepovaných klientů tohoto zařízení. 

Umělci čistého srdce 
12. 11.2015-3. 1.2016 
atrium 
Rozsáhlá výstava představila díla čtyřiceti tvůrců umění naivního, lidového a art brut ze sbírky olomouckého 
sběratele Pavla Konečného. Díla pocházela nejenom z Moravy, Čech a Slovenska, ale také z Polska a Itálie. Obrazy, 
kresby, sochy ze dřeva či z kamene dokumentovaly spontánní a autentickou tvořivost lidí v oblasti výtvarného 
umění nepoučených nebo svérázných osobností, které v tvorbě vyjadřující jejich nejniternější pocity nacházejí 
často jediný smysl své existence. 
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Válečný mrak 
oratoř 

Výstava Válečný mrak byla koncipována jako reflexe válečného dění v rámci umění. Jednu rovinu tvořili autoři 
a díla reflektující tísnivou atmosféru doby před vypuknutím samotného konfliktu, druhou bylo vystižení období 
protektorátu a třetí rovinu představovala díla autorů, kteří prožili válečné útrapy osobně. Výstavu zapůjčila Galerie 
výtvarného umění v Ostravě. 

Doprovodné aktivity: 

komentovaná prohlídka výstavy Umělci čistého srdce, 8. 12. 2015 
Návštěvníky provedl výstavou sběratel a autor výstavy Pavel Konečný. 

křest monografie Jaroslav Diviš, 8. 12. 201 S 

Sběratel a autor výstavy Umělci čistého srdce pokřtil svou publikaci o vsetínském autorovi Jaroslavu Divišovi. 

akce Japonské odpoledne se SHOGI, 1 O. 12. 2015 
Výstava Japonsko Daniela Šperla byla doplněna o ukázky tradiční japonské hry Shogi, podobné klasickému šachu. 

Statistické údaje: 

Dům umění během sledovaného období navštívilo celkem návštěvníků: 1 001 
(celková návštěvnost výstav, animačních programů a doprovodných programů) 

Propagace, mediální ohlas: 

Kompletní program Domu umění a kostela sv. Václava je stabilně uváděn v tištěném programu a na interneto
vých stánkách Opavské kulturní organizace. K upozornění na důležité akce je také využíván facebookový profil 
Opavské kulturní organizace. 
K výstavám byly v roce 2015 pravidelně vydávány tištěné pozvánky a plakáty. O výstavách a dalších akcích refero
valy regionální noviny a regionální mutace celostátních novin a v některých případech také zpravodajský portál 
Slezské univerzity. Upozornění na výstavy bylo uvedeno v měsíčníku o umění, architektuře, designu a starožitnos
tech Art+antiques a ve čtrnáctideníku současného výtvarného umění Atelier. Na výstavy rovněž upozorňovala 
svými příspěvky regionální televize Polar a v několika případech také česká televize v regionálním vysílání nebo 
na kanálu ČT Art. Na větší projekty, jako byla výstava Andy Warhol / 15 minut slávy, upozorňovaly billboardy 
v Opavě a okolí. 
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Festivaly a další kulturní akce: 

Festival Další břehy, 30. 3. - 29. 4. 201 S 
V rámci 19. ročníku festivalu divadla, filmu, hudby a poezie„DALšf BŘEHY" s podtitulem„Dar smrti, dar života" byly 
pro návštěvníky Domu umění připraveny výstavy Pokorná zátiší uplývajícího času a Otisky duše. Na samém začát
ku festivalu proběhla v Domě umění přednáška s filmovými ukázkami s názvem Smrt ve filmu aneb CO MUSÍTE 
VIDĚT, NEŽ ZEMŘETE. 

Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko, 18.4.2015 
Součástí programu Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko byla komentovaná prohlídka kostela sv. Václava, 
která byla zaměřena především na obraz Oslavení sv. Václava. Odborný komentář si připravil doc. PhDr. Pavel 
Šopák. 

Den dětí, 7. 6. 201 S 
I v roce 2015 byl připraven pro nejmenší zábavný program plný her i úkolů, který byl již tradičně propojen s pro
gramem v Obecním domě. Animátorka se zaměřila na osoby spjaté s historií Domu umění a děti se tak mohly 
seznámit se životem mnichů, šlechticů nebo řemeslníků. 

Slezská muzejní noc, 19.6.2015 
V pátek 19. 6. se Dům umění zapojil do již tradiční akce Slezská muzejní noc. Pro veřejnost byla připravena komen
tovaná prohlídka výstavy 25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a také animační program 
pro rodiče s dětmi k historii kostela sv. Václava. Zájemci o obraz Oslavení sv. Václava mohli absolvovat jeden ze 
dvou komentářů výstavářky Domu umění. Ti, kdo se nechtěli zapojit do animací ani si vyslechnout komentova
nou prohlídku, si mohli zdarma prohlédnout výstavy v netradiční čas. 

Festival Bezručova Opava, 1. 9. - 30.9.2015 
Ve čtvrtek 3. září se v kostele sv. Václava uskutečnilo slavnostní zahájení festivalu, tím však program festivalu 
v prostorách Domu umění a kostela sv. Václava zdaleka neskončil. V rámci festivalu byly otevřeny výstavy Domov 
jménem Slezsko, Závislost/ kreslený humor, Ve šlépějích Sherlocka Holmese a Jindřich Štreit/ Domov (bez) do
mova. V atriu Domu umění se uskutečnila přednáška a beseda Davida Louly na téma poselství Jana Husa s ná
zvem čtyři nadčasové hodnoty Mistra Jana Husa. K výstavě ve Šlépějích Sherlocka Holmese si připravil autor dvě 
komentované prohlídky. V kostele sv. Václava proběhlo několik koncertů Druhý život Mistra Jana, Utrpení panny 
Orleánské, Koncert pro Mistra Jana a závěr patřil hudebně tanečnímu zpracování románu o životě fiktivního pa
peže Řehoře s názvem Thomass Mann: Vyvolený. 

Dny evropského dědictví, 12. 9. 201 S 
V rámci festivalu Dny evropského dědictví byla pro zájemce o historii Domu umění a kostela sv. Václava připrave
na komentovaná prohlídka prostorů s odborným výkladem k historii obou staveb, ve kterých sídlí, tedy bývalého 
dominikánského kláštera v Opavě a přilehlého kostela sv. Václava. 
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Animační programy 

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 5. 1. do 25.2.2015 

První blok nových výstav začal dne 15. 1. 2015 a nabídl navštěvníkům animační program Jednou v jednom 
černém městě k výstavě Vůně uhlí stále v nás. Již od 5. 1. do 18. 1. však pokračoval animační program Když 
měl mamut husí kůži k prodloužené výstavě Giganti doby ledové a také stálý program Život v kutně. 
Největší zájem byl dle očekávání o animaci Když měl mamut husí kůži, kterou navštěvovali zájemci všech 
věkových kategorií. 

Jednou v jednom černém městě 

Tento program doplňující výstavu Vůně uhlí stále v nás, která představovala autory propojené s Ostravskem, 
zaměřující se na tematiku hornictví, byl připraven pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy. 
Dětem prvního stupně byla tato výstava přiblížena skrze dívčí postavu z obrazu Viléma WOnscheho Děti na haldě. 
V dílčích úkolech děti zjišťovaly, proč se vlastně Ostravě říkalo černé město, seznámily se s pojmy havíř, halda, hal
dařka, vyzkoušely si, zda rozumí dobovým ostravským výrazům a podle čeho lze poznat uhlí. V závěru se seznámi
ly s hornickou kolonií a vytvářely vlastní barevný návrh domku z této kolonie. úvod a závěr programu probíhaly 
v dětském koutku s využitím interaktivní tabule, která tak plnila motivační a kontrolní funkci. 
Starší žáci a studenti se taktéž seznamovali s dobovými ostravskými výrazy a ostravským hornickým prostředím, 
prostřednictvím paměťové hry získávali nové poznatky o životě a díle jednotlivých autorů a vžívali se do role 
jednotlivých postav obrazů. 
Program využily pouze skupiny 1. stupně základní školy. 

Počet realizovaných programů od 15. 1. do 25. 2. 2015: 3 

Když měl mamut husí kůži 

Program byl určen pro všechny věkové kategorie, Mš, ZŠ, SŠ i veřejnost. Pro děti od 3. třídy byl připraven lovecký 
zápisník, pro žáky 2. stupně a studenty středních škol pracovní listy. Kromě samotné výstavy účastníci animace 
navštěvovali také uměle vytvořenou jeskyni, vybudovanou v dětském koutku. 
Nejmenší děti se s dobou ledovou seznamovaly prostřednictvím dramatické hry na stroj času, informace a po
znatky o jednotlivých zvířatech získávaly díky programu, při němž plnily lovecké zkoušky. Pouze podle stínu, který 
si nejprve musely poskládat z kostek, poznávaly některá zvířata. Zrak a hmat zapojovaly při tvorbě mamutího 
kožichu, hlas a zrak při nápodobě řevu šavlozubce, celým tělem pak napodobovaly chůzi lenochoda. Veškeré 
informace jim nebyly předávány formou strohého výkladu, ale dialogu. Děti se učily samostatně nalézt správné 
odpovědi. Po splnění loveckých zkoušek následoval lov a návštěva umělé jeskyně vytvořené v prostorách dětské
ho koutku, kde děti získaly lovecký odznakzvířete,jež ulovily, a vystřihovánku zvířete, které si vybraly. 
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Starší žáci a studenti si pro uvědomění dlouhé doby, která je odděluje od života gigantů, zkoušeli vytvořit živou 
časovou osu. Ve skupinách se z vlastního těla snažili vytvořit vybraná umělecká či historická období. Pro ujasnění, 
připomenutí či získání znalostí v oblasti terminologie týkající se doby ledové sloužil krátký kvíz. Po něm již násle
dovalo zjišťování odpovědí na otázky v samotných prostorách výstavy. Opět tak nebyly informace pouze jedno
stranně prezentovány, ale žáci a studenti byli nuceni samostatně uvažovat a vyhledávat. Po tomto seznámení se 
s dobou ledovou a některými zvířaty prostřednictvím připravených otázek si žáci a studenti ve skupinách sami 
zvolili zvíře, o němž zjišťovati informace, aby je pak následně prezentovali ostatním. Pro větší motivaci a zájem 
publika však informace předávali různou formou dle losu. Někteří tak vytvářeli pohádku o svém zvířeti, jiní při
pravovali vědeckou přednášku či předváděli čtyři živé obrazy ze života vybraného zvířete. Některé tvůrčí skupiny 
vymyslely i další způsoby prezentace, píseň či rozhovor. Celý program vedl k aktivnímu přístupu při vyhledávání 
informací, tvořivějšímu přístupu při jejich prezentování a odhalení práce paleoartistů . Kromě získávání informací 
v pojmech i obrazech se tak během animací rozvíjely zejména komunikační a explorativní dovednosti. 

Počet realizovaných programů od 5. 1. do 18. 1. 2015: 33 

Animační programy v Domě umění 
k cyklu výstav od 5. 3. do 3. 5. 2015 

Ve druhém bloku výstav byl připraven program pro všechny věkové kategorie V síti Andyho Warhola, dále mohli 
zájemci navštívit animační program již výše uvedeného bloku Jednou v jednom černém městě, který využila 
mimo jiné skupinka rodičů s dětmi, a také celoroční program 2:ivot v kutně. 

V síti Andyho Warhola 

K výstavě Andy Warhol: 15 minut slávy bylo kromě bohatého doprovodného programu připraveno také několik 
variant animačních programů. Vedle již tradičních verzí pro mateřské, základní a střední školy byly připraveny 
také dvě víkendové animace pro rodiče s dětmi s názvem Rodiče a děti v síti Andyho Warhola, které se konaly 
28. 3. v 1 O a 14 hodin, středeční animace pro rodiče s dětmi naplánované na 1. 4. a 29. 4. v 1 O hodin a také víken
dová animace Dospělí v síti Andyho Warhola konaná 25. 4. v 16 hodin. Největší zájem byl samozřejmě ze strany 
škol, ale velký ohlas měly také víkendové animace pro rodiče s dětmi. Pouze středeční animace pro rodiče a děti 
musely být zrušeny pro nedostatečný zájem a volný termín byl raději nabídnut školám, jejichž poptávka zejména 
v posledních dnech výstavy nemohla být zcela uspokojena. Přesto jsou animace pro rodiny vyhledávány, neboť 
se konala i předem neplánovaná animace pro samostatně zorganizované rodiče. 

Celý program byl koncipován jako cesta návštěvníků kjejich vlastním patnácti minutám slávy. Díky kartičkám 
s pravdami a lžemi se seznámili s Andym, prostřednictvím vlastního příběhu pak s jeho ilustrátorskou tvorbou, 

dále se známými díly jako Mao či Květiny a nakonec se dostali až do slavné Factory, kde se všichni proměnili 
ve hvězdy s uměleckým pseudonymem. V závěru se seznámili také s technikou sítotisku. 

32 



Menší děti rozvijely svou představivost při dokreslování neúplné ilustrace Andyho, rozpoznávaly emocionální 
účinky barev u portrétů, rozvíjely své výtvarné cítění při vytváření vlastní barevnosti Květin, prostorovou předsta
vivost při stavbě z krabiček s motivem Cambellových polívek a nakonec byla celá animace pomocí rekvizit a paruk 
završena proměnou ve hvězdy Andyho Factory. Pro navození autentického pocitu slávy se děti mohly představit v 
maketě televizoru ze 70. let. Velmi kladně byla přijímána odměna v podobě butonů vyrobených z vlastních verzí 
Květin. 

Starší děti a studenti posilovali své imaginativní a explorativní dovednosti při tvorbě příběhů dle Andyho ilu
strací, rozpoznávali slavné tváře mezi Andyho portréty, vlastní mimikou vyjadřovali emocionální účinky Andyho 
barevnosti, hledali Andyho autoportrét, kreslili detail vlastní tváře a nakonec se také proměnili ve slavné osob
nosti Factory. 

Program pro dospělé se v mnohém shodoval s programem pro studenty. Navíc si mohli dospělí vytvořit buton 
s motivem vlastní verze Marylin, Květin nebo Venuše. Přestože většina dospělých přiznala, že si pod pojmem ani
mace představovali něco naprosto jiného, byli mile překvapeni a připraveného programu se účastnili velmi aktiv
ně. Animace pro veřejnost tak rozšířily škálu možností, jak trávit volný čas v Domě umění, a nabídly návštěvníkům 
jiný způsob získávání vědomostí a informací a vnímání vystavených děl skrze zážitky. 

Počet realizovaných programů od 5. 3. do 3. 5. 2015: 66 + 4 pro veřejnost 
- Rodiče v síti Andyho Warhola 28. 3. v 1 O hodin: 23 dětí+ 19 dospělých 
• Rodiče a děti v síti Andyho Warhola 28. 3. ve 14 hodin: 6 dětí+ 3 dospělí 
- Neplánovaná animace pro rodiče s dětmi 21. 4.: 7 dětí+ 3 dospělí 
- Dospělí v síti Andyho Warhola: 8 
Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 14. 5. do 28. 6. 2015 
Ve třetím bloku výstav přibyl ke stálým animačním programům program věnující se kostelu sv. Václava s názvem 
Příběhy (z) kostela, který je možné realizovat vždy od dubna do října s přihlédnutím k teplotním podmínkám. Pro
gram doplňuje již existující Život v kutně a stejně jako tento program je nabízen mateřským, základním i středním 
školám. 
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Nabídka programů k aktuálním výstavám se tak rozšířila o dva téměř stálé programy spjaté s prostory Domu umě
ní. Dále byla pro základní a střední školy připravena animace s názvem Clonomžiky k aktuální výstavě 25 let ITF. 

Clonomžiky 

Program doplňující výstavu k pětadvacetiletému výročí Institutu tvůrčí fotografie měl za cil seznámit žáky s čin
ností této školy, její historií, vybranými pracemi studentů či nedávných absolventů a představit tak různorodé 
přístupy k tvorbě. 

Návštěvníci se vciťovali do portrétovaných, snažili se vyjádřit jejich slovy a chápali tak snahu zachytit na fo
tografii nejen vnější tvář, ale i vnitřní podobu objektu. Podle krátkých anotací hledali cykly fotografií, které by 
daným slovům odpovídaly, a nacházeli tak ve fotografiích příběhy a souvislosti. V závěru sami fotografovali s 
podobnými rekvizitami jako jedna z autorek vystavených prací Bára Prášilová. 

Nejzajímavější částí animace se stalo samotné fotografování, jež vedlo k prosazení a zrealizování vlastního ná
padu ve skupině, k vyzkoušení si práce s rekvizitou a tvorby aranžované fotky. 

Počet realizovaných programů od 14. S. do 28.6.2015: 4 

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 7. 9. do 1. 11. 2015 

Pátý blok výstav oslovoval animačními programy všechny školní věkové kategorie a také veřejnost. Ke stálým pro
gramům 2ivot v kutně a Příběhy (z) kostela přibyl program Srdeční záležitost k výstavě Domov jménem Slezsko, 
který byl stejně jako stálé programy určen mateřským školám, základním i středním školám a také maminkám s 
dětmi. Základní a střední školy mohly navštívit rovněž animaci Valoš válel! k výstavě Valentin Držkovic. Zase mezi 
svými a od 1. řijna byl kvůli poptávce ze strany škol 2. stupni ZŠ a SŠ nabídnut také program Sherlock pod lupou 
k výstavě Po stopách Sherlocka Holmese. 
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Srdeční záležitost 

Celý program byl připraven jako pr!)cházka slezskou krajinou, rozdělenou na jednotlivé výstavní cásti. V každé 
části čekal dílčí úkol zabývající se danou tematikou a přizpůsobený věkové kategorii návštěvníků. 

Malým dětem určoval trasu barevný kompas a turistické značky a v jednotlivých blocích je čekaly úkoly týkající 
se dané sekce - stavění továrny z kostek v Průmyslové krajině, ozvučování malby Richarda Assmana v části Krajina 
ticha, hledání jednotlivostí v Krajině lidí, rozpoznávání známých míst v Interiéru města, hledání rozdílů v Krajině 
na fotografii a její kopii a poznávání zvířat žijících v Krajině hor. Děti tak rozvíjely nejen výtvarnou citlivost, 
ale i senzomotorické dovednosti, jemnou motoriku, získávaly poznatky z různých oblastí. Ještě před samotným 
setkáním s obrazy malovaly svou vlastní krajinu. 

Vyučující oceňovali zejména mezioborovost a využitelnost programu nejen ve výtvarné výchově, ale také 
ve vlastivědě, přírodovědě a hudební výchově. 

Počet realizovaných programů od 7. 9. do 1. 11. 2015: 18 

Valoš válel! 

Cílem programu bylo přiblížit žákům a studentům osobnost blízkého rodáka z Pusté Polomí Valentina Držkovice 
a jeho dílo. Studenti a žáci byli seznamováni s vývojem jeho tvorby a životními osudy prostřednictvím obrazové
ho životopisu, vytváření komiksu z jeho litografií, oživování obrazů jeho pracujících žen a domalovávání obrazu, 
z něhož znali pouze část. 
Malým dětem byly osudy Valentina i jeho tvorba přibližovány pomocí postavy psa z jednoho z jeho obrazů, který 
dětem zadával dílčí úkoly. Kromě údajů ze života tohoto autora se děti dověděly, jak vypadala myčka z dob Valen
tina či jak se dorozumívají neslyšící. V závěru animace si vyzkoušely, jaké je být slepý a spoléhat se pouze na hmat, 
když po haptickém zážitku kreslily svou představu ohmatávaného předmětu. 
Program navštívily především základní umělecké školy z blízkosti rodiště Valentina Držkovice. 

Počet realizovaných programů od 7. 9. do 1. 11. 2015: 7 
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Sherlock pod lupou 

Tvorba tohoto programu byla reakcí na poptávku ze strany učitelů základních škol. Byl tedy připraven pro žáky 
2. stupně ZŠ a studenty SŠ. S využitím pracovních listů pátral po pravé podobě Sherlocka Holmese. 

Po skupinovém zjišťování různých faktů a sledování vývoje podoby detektiva od prvních ilustrací až po český 
komiks získávali návštěvníci také literární poznatky a v závěru sami vytvářeli skutečnou podobu Sherlocka Holmese 
na základě literární ukázky, a to formou živých obrazů s dokreslenými rekvizitami. 

Nejkladněji ceněna byla právě závěrečná aktivita, animaci využívali nejen učitelé výtvarné výchovy, ale také 
češtináři druhého stupně. 

Počet realizovaných programů od 1. 1 O. do 1. 11. 2015: 6 

Animační programy v Galerii Obecního domu od 15. 1 O. do 29. 11. 2015 

O čem moli sní 

K výstavě Viliama Slaminky Ideál na vel'kosť byly připraveny tři verze animačního programu dle věku návštěvníků. 
Výstavu s programem tak mohly navštívit děti mateřských škol, žáci základních školy, ale i studenti středních škol. 
Zároveň se uskutečnil jeden program pro rodiče s dětmi. 
Hned v úvodu programu spatřili cestou do Galerie návštěvníci Slamikovu tvorbu - jeho instalace na zábradlí. 
Menší děti tak ještě před příchodem do výstavního prostoru přemýšlely, co mají moli a Viliam Slaminka společ
ného. Ujasnily si tak hlavní námět celé výstavy. V prostoru samotné Galerie se seznamovaly nejen s díly, ale také 
s osobnostíViliama, s jeho zájmy. Menší úkoly, které děti plnily, byly motivované zbavením se galerijních molů 
a vedly k rozvoji komunikačních dovedností a imaginativních schopností. V závěru děti malovaly zvětšeninu 
svého oblíbeného kusu oděvu. 
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Starší návštěvníci se zaměřili na jednotlivé práce tohoto autora prostřednictv ím úkolu vymýšlet jména prezento
vaných děl, což umožnila absence popisků na výstavě. Po tomto úvodním seznámení se s výstavou a po srovnání 
vlastní kreativity s originálními názvy Viliama Slaminky následovaly dílčí pohybové i psané i výtvarné etudy, které 
vedly k zamyšlení se nad dílem, hledání souvislostí a v závěru k samotné tvorbě, malbě obrazu, který by doplnil 
sérii Slamikových děl. 

Počet realizovaných programů od 15. 1 O. do 29.11.2015: 13 + 1 pro rodiče s dětmi 

Animační programy v Domě umění k cyklu výstav od 12. 11. do 21. 12. 2015 

Šestý blok výstav nabízel různorodé programy pro různé věkové kategorie. Mateřské školy a první stupeň 
základních škol měly možnost navštívit program Tvoř nebo shoř! k výstavě Umělci čistého srdce. Druhý stupeň 
základních škol a střední školy mohly navštívit animaci Umění v zatemnění připravenou k výstavě Válečný mrak 
a i nadále mohli všichni využít programu 2:ivot v kutně. 
Výjimečně se uskutečnil program Příběhy (z) kostela pro ZUŠ Solná, který z důvodu klimatických podmínek není 
v tomto období v naší nabídce. Animace Tvoř nebo shoř! se uskutečnila také ve víkendovém termínu pro rodiče 
s dětmi. 

Tvoř nebo shoř! 

Tento program byl připraven pro mladší návštěvníky, mateřské školy a 1. stupeň základních škol k výstavě Umělci 
čistého srdce a seznamoval děti s tvorbou neškolených autorů. Prostřednictvím průvodce, jednoho z exponátů, 
získaly kartu pro sběr samolepek, které vytvářely mapu a směr trasy. K získání samolepky bylo zapotřebí plnit 
úkoly vedoucí k hlubšímu zkoumání vystavených děl, jejich vnímání, přemýšlení o nich. 
Děti si tak rozvijely paměť, schopnost imaginace, experimentovaly s netradičními technikami i postupy a v závěru 
si vyrobily odměnu v podobě vlastního butonu s motivem jednoho z vystavených exponátů. 

Počet realizovaných programů od 12. 11. do 21. 12. 2015: 1 + 1 pro rodiče s dětmi 

Umění v zatemnění 

Pro druhý stupeň a střední školy byl připraven animační program k výstavě Válečný mrak. Během programu byly 
využívány pracovní listy, které měly usnadnit orientaci na výstavě, připomenout některé pojmy a také sloužit jako 
učební materiál, ke kterému se lze vracet. 
Návštěvníci si nejprve ujasnili náměty, které se na výstavě opakují, snažili se vystihnout atmosféru, která zde 
panuje, hledali světové vlivy. Seznamovali se s vybranými autory i díly. Skrze díla si připomínali některé události 
druhé světové války. 
Následně se snažili některá díla oživit dabingem a příběhem, což mělo zpočátku časově i tematicky vzdálená díla 
zpřístupnit a přiblížit i současnému mladému návštěvníkovi. Mimo získávání informací vedl program také k rozví
jení komunikačních a explorativních dovedností. 

Počet realizovaných programů od 12. 11. do 21.12.2015: 4 

Stálé animační programy v Domě umění v roce 2015 

Po celý rok 2015 bylo možné navštívit program 2:ivot v kutně, který v květnu 2015 doplnil výtvarně-historický pro
gram k dějinám a architektuře kostela sv. Václava s názvem Příběhy (z) kostela, určený všem věkovým kategoriím. 
Vzhledem k teplotním podmínkám v kostele je však tento program nabízen pouze v období od dubna do října 
s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. 
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Příběhy (z) kostela 
Stálý výtvarně-historický program představuje umělecké slohy, které souvisí se stavbou kostela sv. Václava, vy
světluje původ názvů těchto slohů i jejich charakteristické znaky. Návštěvníci poznávají jednotlivé části kostela, 
procházejí jimi, připomínají si legendu sv. Václava a poznávají oltářní obraz Antona Petera. 

Pro mladší děti je celý program koncipován jako velké hledání cennosti, která se ukrývá v některé části klášte
ra. Děti podle mapy procházejí jednotlivé části, seznamují se s jejich názvy, plní dílčí úkoly, aby v závěru odhalily 
fresku Nicola use Pictora . Program je prostřednictvím znaku dominikánů, který v úvodu děti malují a následně jej 
v kostele hledají, propojen s programem Život v kutně. 

Starší návštěvníci se s jednotlivými uměleckými slohy seznamují blíže a také se více věnují freskám v kapli 
sv. Dominika. Program se tak zabývá především legendami o sv. Václavovi, sv. Dominikovi, sv. Štěpánovi 
a sv. Janu Křtiteli. Sledováním zvětšené reprodukce oltářního obrazu se seznamují také s ním i jeho historií. 
Jednotlivé legendy pak prostřednictvím žáků a studentů ožívají v rámci dramatické etudy. 

Počet realizovaných programů od 14. 5. do 21.12.2015: 27 + 1 pro rodiče s dětmi 

Život v kutně 
Stálý výtvarně-historický program se zaměřuje na historii dominikánského kláštera, na život mnichů v něm. 
Je nabízen mateřským, základním i středním školám. Pro všechny návštěvníky je připraven pracovní list uzpůso
bený jejich věku a nárokům. 

Nejmenší děti provází celým klášterem zapůjčený plyšový pes. Hned v úvodu se tak děti dovídají, co je to atribut 
a který byl typický právě pro sv. Dominika. Zjistí také, díky komu mají dominikáni své jméno, či prostřednictvím 
skládání puzzle, jak vypadal znak dominikánů. Postupně získávají informace o tom, jak to v klášteře vypadalo, jak 
probíhal mnišský život a vyzkouší si práci mnicha ve scriptoriu při tvorbě záložky do knihy. 
Žáci 1. stupně mají k dispozici náročnější pracovní listy, vedle pojmů světec, atribut, dominikán se dovídají názvy 
jednotlivých místností v klášteře, jejich funkci, zjišťují, jak se podle oděvu lišily jednotlivé mnišské řády a také si 
vytvoří vlastní záložku do knihy. 

Žáci 2. stupně a studenti středních škol jsou hned na počátku programu uvedeni do dobových událostí souvi
sejících se vznikem kláštera prostřednictvím krátkého kvízu. Také se věnují jednotlivým částem kláštera a jejich 
funkcím, atributům svatých, podobě dominikánského znaku i mnišského roucha dominikánů. Studenti navíc díky 
dobové mapce určují, jaké další řády v Opavě sídlily a kde. V závěru všichni malují středověkou technikou kvaše 
vlastní iniciálu. 

Pro děti je nejzajímavější částí animace sledování kostela sv. Václava z oratoře, kdy se jim zjevuje mnich v do
minikánském oděvu. Starší žáci tuto část vnímají také jako příjemné oživení. V obou případech dochází kromě 
navození tajuplné atmosféry rovněž k pochopení funkce, jakou oratoř plnila. 

Počet realizovaných programů v roce 2015: 28 

1. blok 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků programů 

Jednou v jednom černém 3 54 
městě 

Když měl mamut husí kůži 33 653 
Život v kutně 10 173 

Celkem 46 880 

2. blok 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků školních 

pro školy/ pro veřejnost programů / programů pro 
veřejnost (plat ící dospělí + 
děti) 

V síti Andyho Warhola 66/4 1134/34 + 36 
Jednou v jednom černém 

7/1 
městě 

121/4+8 

Život v kutně 5 84 

Celkem 83 1 377 
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3.blok 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků školních 

pro školy I pro veřejnost prog ramů/ programů pro 

veřejnost (platící dospělí + 
děti} 

Clonomžiky 4 77 
Příběhy (z) kostela 11/1 177/8 + 11 

Život v kutně 7 105 

Celkem 23 367 

5. blok 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků školních 

pro školy/ pro veřejnost program ů / programů pro 

veřejnost (platící dospělí + 
děti) 

Srdeční záležitost 18 323 
Valoš válel! 7 124 
Sherlock pod lupou 6 148 
Příběhy (z) kostela 15 331 

Život v kutně 1 23 

Celkem 47 949 

6. blok 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků školních 

pro školy/ pro veřejnost programů/ prog ram ů pro 

veřejnost (plat ící dospělí + 
děti) 

Umění v zatemněni 4 68 
Tvoř nebo shoř 1/1 7/7 + 11 
Příběhy (z) kostela 1 7 
Život v kutně 5 82 

Celkem 12 171 

Galerie Obecního domu 

Program Počet realizovaných programů Počet návštěvníků školních 

pro školy/ pro veřejnost programů/ prog ram ů pro 

veřejnost (platící dospělí + 
děti) 

O čem moli sní 13/1 219/5 +8 
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Celková čísla 

Počet realizovaných programů v Domě 
umění/ v Galerii Obecního domu 

Počet účastníků animací v DU / v Galerii OD 

211/14=225 3 7 44/224 = 3 968 

Školy a organizace, které se animací v tomto roce zúčastnily 

MŠ 

MŠ Dětský svět, Opava/ MŠ Edvarda Beneše, Opava/ MŠ Pekařská, Opava/ MŠ S rd íčko, Opava 

/ MŠ Velké Heraltice/ MŠ Velké Sedlice 

1. stupeň ZŠ 

ZŠ Boženy Němcové, Opava/ ZŠ Dvořákovy sady, Opava/ ZŠ Edvarda Beneše, Opava 

I ZŠ Englišova, Opava/ ZŠ Háj ve Slezsku/ ZŠ Havlíčkova, Opava/ ZŠ Hrabyně/ ZŠ Hradec 

nad Moravicí/ ZŠ I. Hurníka, Opava/ ZŠ Kylešovice, Opava/ ZŠ Malé Hoštice/ ZŠ Mařádkova, Opava 

I ZŠ Mírova, Opava/ ZŠ Nový svět, Opava/ ZŠ Ochranova, Opava/ ZŠ Oldřišov/ ZŠ Otická, Opava 

I ZŠ Raduň/ ZŠ Slavkov/ ZŠ Slezské diakonie, Krnov/ ZŠ Služovice/ ZŠ Šrámkova, Opava 

I ZŠ TGM, Opava/ ZŠ Vrchní, Opava 

2. stupeň ZŠ 

ZŠ Boženy Němcové, Opava/ ZŠ Bruntál/ ZŠ Englišova, Opava/ ZŠ Havlíčkova, Opava 

I ZŠ Hradec nad Moravicí/ ZŠ Jeseník/ ZŠ Komenského, Odry/ ZŠ Krava ře/ ZŠ Kylešovice, Opava 

/ ZŠ Mařádkova, Opava/ ZŠ Mladecko/ ZŠ Neplachovice/ ZŠ Oldřišov / ZŠ Otická, Opava 

/ ZŠ TGM, Opava/ ZŠ Vrchní, Opava/ ZŠ Žižkova, Krnov 

SŠ 

Mendelovo gymnázium, Opava/ MSŠZ a VOŠ Opava, p. o./ OA a SOŠL, Opava/ PORG Ostrava 

I Slezské gymnázium, Opava/ SOU Stavební, Opava/ SPgš sv. Anežky české, Odry / SPgŠ, Krnov 

Sportovní gymnázium, Opava/ SSHS Opava/ SSŠ Praktik, Horní Benešov/ SŠ průmyslová 

a umělecká, Opava/ SŠHS a VOŠ Opava/ SŠUP, Krnov/ Střední škola průmyslová, Krnov 

I SZŠ Opava/ Wichterlovo gymnázium, Ostrava 

Další 

CVČ Kravaře/ Chráněná dílna Radost, Opava/ Klub nadaných dětí, Opava/ Přípravná třída 
ZŠ Dvořákovy sady, Opava/ Přípravná třída ZŠ Šrámkova, Opava/ Rodiče s dětmi/ SVČ Méďa 

Krnov/ Školní družina E. Beneše, Opava/ Školní družina ZŠ Šrámkova, Opava / Veřejnost 
/ Výtvarný kroužek, Úvalno/ ZUŠ Háj ve Slezsku/ ZUŠ Hradec nad Moravicí/ ZUŠ Kravaře 

/ ZUŠ Nový Jičín/ ZUŠ Pustá Polom/ ZUŠ Solná, Opava 
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Den dětí v Domě umění 7.6.2015 
V rámci Opavského dne dětí byl připraven zábavný a současně vzdělávací program take v Dome umění 
a Obecním domě. V obou prostmách na děti čekala stanoviště s úkoly, které dětem přibližovaly historii daného 
místa zajímavou formou. Obě budovy vzájemně propojovala postava běžící dívky, jež děti lákala k poznávání 
historie míst z kartičky obdržené při vstupu. 
Od 1 O do 16 hodin mohly děti v doprovodu svých rodičů procházet Domem umění a kostelem sv. Václava 
a seznamovat se s klášterním životem a dominikány. V atriu děti zjistily, jak vypadal sv. Dominik, zakladatel řádu 
dominikánů, a hledaly v tajemných krabicích atributy jemu patřící. V kostele se pokoušely najít Solnou ulici, 
skládaly dominikánský znak, který si mohly následně prohlédnout na fresce přímo v kostele. V sloupové síni si 
vyráběly odznak se zdobenou iniciálou a v oratoři vybíraly mnicha dominikána mezi zástupci jiných řádů. Pokud 
děti splnily všechny tyto úkoly a nasbíraly razítka na kartičku s běžící dívkou, mohly si chytit dominikána prochá
zejícího kostelem i Domem umění a ten je odměnil sladkostmi. 
S dětmi na jednotlivých stanovištích pracovalo celkem 8 studentů Slezského gymnázia, takže nebylo zapotřebí 
navyšovat běžný počet zaměstnanců DU. 
Vstup byl pro rodiče i děti do obou budov zdarma. Dům umění navštívilo přibližně 45 dětí a 35 rodičů. Akce byla 
kladně přijata, nejen děti se seznámily s minulostí a funkcí výstavních prostor a kostela. 

Muzejní noc 19. 6. 201 S 
V rámci Muzejní noci se uskutečnila pro rodiče s dětmi ve 20 hodin galerijní animace Příběhy (z) kostela, zaměřená 
na historii tohoto místa, legendu sv. Václava i nově vystavený oltářní obraz Oslavení sv. Václava. 
Celá tematika byla dětem přiblížena formou hry na hledání cennosti ukryté v prostorách kostela. Podle mapy děti 
procházely částmi kostela, seznamovaly se s jejich názvy a plnily dílčí úkoly. Zjišťovaly, kterými stavebními slohy 
kostel prošel a jak se od sebe liší, chronologicky sestavovaly obrázky svatováclavské legendy, skládaly puzzle 
s motivem oltářního obrazu a seznamovaly se s jeho historií. S pomocí získaných indicií nakonec odhalily fresku 
v kapli sv. Dominika. Odměnou jim pak byl obrázek s motivem hledané fresky. 
Během animace se postupně přidávaly další děti, takže se jí nakonec zúčastnilo 12 dětí. 

43 



-· 



f' 
r 

., 

r I 

. ' 

• I 

l I 

l • 

l I 

LJ 

J 

'. 
J 

L 



Většina kulturních akcí realizovaných v Klubu Art se těší velké návštěvnosti a stálému zájmu ze strany veřejnosti. 
Návštěvnost jednotlivých akcí se odvíjí od mediální známosti jednotlivých projektů. V praxi to znamená, že na 
alternativní a jazzové projekty přijde jen velmi málo lidí, i přes jejich neoddiskutovatelnou kvalitu. Stejná situace 
je i v oblasti alternativního divadla. Podobnou zkušenost vykazují kulturní organizace po celé republice a není 
pravděpodobné, že by se tento trend do budoucna změnil. Přesto se stále snažíme o zachování diverzifikace naší 
kulturní nabídky tak, aby byli uspokojeni i náročnější konzumenti kultury. Pokud bychom v příštích letech byli 
nuceni pracovat s menším rozpočtem, nemůžeme garantovat rozmanitost kulturní nabídky a také zachování její 
vysoké kvality. 
V roce 2015 jsme s úspěchem realizovali velké množství různorodých akcí. Ať už šlo o koncerty rozmanitých žánrů 
zahraničních i domácích hudebníků, besedy, přednášky, divadelní představení, literární a básnické večery, filmo
vá promítání a další. Na konci roku jsme v Kulturním domě na Rybníčku uspořádali koncert, který měl upozornit 
na charitativní projekty neziskové organizace JOY RIDE. Obrovský zájem byl tradičně o festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět, který jsme pod naší hlavičkou organizovali už po šesté. čtvrtým rokem jsme 
organizovali a financovali Cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti. I v roce 2015 jsme spolupořádali 
městské festivaly Další břehy a Bezručova Opava. 

Dramaturg: Ing. Jan Kunze/ Programový pracovník, grafik: MgA. Eva Dokoupilová / Technické zajištění akcí / 
Roman Fic, Michal Kunze, Jan Latka, Adam Vávra, Martin Lazar a externí zaměstnanci 

V roce 2015 jsme spolupracovali s těmito institucemi a zájmovými skupinami: 

Člověk v tísni 
- každoroční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 

Mendelovo gymnázium 
- ples absolventů 
- studentské party, koncerty 

Nakladatelství Perplex 
- cyklus autorských čtení a spolupráce na Dni poezie 

Nová síť 
- celoroční divadelní projekt, alternativní a netradiční představení nového divadla 

Rotary Club Opava 
- spolupráce na přípravě ceny 17. listopadu 

Slezské gymnázium 
- celoroční projekt přednášek různého zaměření 
- koncerty studentských kapel 

Slezská univerzita v Opavě 
- celoroční projekt autorských čtení v německém jazyce s názvem Lange nacht der kurzen texte 
- divadelní festival Na cestě 

Statutární město Opava 
- spolupořádání a organizace městských festivalů Další břehy a Bezručova Opava, Dne dětí, Dnu evropského 

kulturního dědictví 
- v mnohých případech tyto akce nejen personálně zajišťujeme, spoluorganizujeme, ale také financujeme 
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Středisko volného času 
- literární večer a soutěž v recitaci 

Základní umělecká škola Solná 
- výtvarný happening 

Základní umělecká škola Václava Kálika 
- koncert pěveckého oddělení 

Výběr z mnoha akcí Klubu Art: 

leden 2015 

MUCHA 
ALTERNATIVA-SCHLAGE 
Mucha je brněnská femipunková kapela sdružená kolem mladé písničkářky Nikoly Muchové. Nikola vystupuje od 
svých patnácti let a byla již ozdobou mnoha undergroundových akcí. Původně vystupovala vždy sama s kytarou, 
pro ostré slovo nešla nikdy daleko a vůbec se u toho nečervenala. Snad proto bývá také někdy přezdívána jako 
„Záviš v sukni". Své solitérní období má však již zřejmě„za sebou". Nově se obklopila kapelou zkušených drsňáků 
(muzikantů známých z kapel Květy, Ty Syčáci či Budoár staré dámy), kteří dávají jejím nemilosrdným písním ještě 
sytější barvy. Debutové album vyjde na jaře 2013. Úplně slušné i úplně sprosté písně pro chytré lidi. 

MALINA BROTHERS 
BLUEGRASS 
Bratři Malinové - tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Lal man a spol.} a Josef (Cop) se společně sešli 
na pódiu v projektu nazvaném Malina Brothers a přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). 
Všechny zmíněné muzikanty dohromady pojí rodné město Náchod 
a vztah k podobné hudbě. 

ŽÁKOVSKÉ KAPELY HONZY KYJOVSKÉHO 

BIOSTORY 
HRAJf: DANIELA ZBYTOVSKÁ, BARBORA SEIDLOVA, NIKOLA ZBYTOVSKÁ 
BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. Na příklad 
- Být ln Okamžitě, anebo S.I.O. - Bohužel I Okraden! 
Dřív člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes hledá sám sebe! A obojí může být dobrý byznys ... 
Děj je zasazen do prostředí fiktivního„bio-kurzu", kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně 
na mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky se 
snaží nalézt samy sebe a být BIO. 

únor2015 

NA CESTÁCH ZA INTUICÍ - HLEDÁNÍ V KOLUMBII 
PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ 
Přednáška, která se nedá jednoznačně popsat jako cestovatelská. Neprovedu vás po Kolumbii ze severu na jih ani 
z východu na západ. Ale ukážu vám kus osobní cesty, kterou jsem si díky životě v Kolumbii prošla já, místa, která 
jsem navštívila a na kterých jsem žila. Zvu vás na setkání se zemí plnou hudby, kávy a veselých lidí. Zemi plnou 
přírodních krás, rušných měst, ale také ozbrojeného konfliktu. Místo, kde jsem strávila bezmála dva roky života 
a kam se chci vracet jako "domů'~ .. 
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KVĚTY 
V roce 2012 vydala kapela album„Bílé včely" {lndies scope records), které bylo vzápětí nominováno na cenyVinyla 
a Apollo, vyhlášeno jedinou českou deskou mezi deseti nejlepšími alby na radiu Wawe, jedním z pěti nejlepších 
alb vybraných posluchači radia Proglas, a navíc se dostalo na prestižní server www.popmatters.com, do výběru 
toho nejzajímavějšího ze světové hudby za uplynulý rok. 

TATA BOJS 
Tata Bojs za svoji kariéru získali řadu ocenění včetně deseti Andělů - výročních cen Akademie populární hudby. 
Současnou sestavu tvoří Milan Cais, Mardoša, Dušan Neuwerth, Vladimír Bár a Jiří Hradil. 

JIŘÍ ČERNÝ/ LOU REED 
NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÝ HUDEB Nf PUBLICISTA JIŘÍ ČERNÝ UVÁDÍ POSLECHOVÝ POŘAD 

březen2015 

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 
JÁRŮV PODĚBRADSKÝ OCHOTNICKÝ SOUBOR 
Nejcennějším přínosem Cimrmanovy cesty do Arktidy byl objev sněžného člověka - ,,játro". Cimrman se s ním 
osobně setkal a jelikož k tomu došlo právě v době říje, mohl zblízka pozorovat jeho pohlavní život. Po návratu 
do vlasti,jsa silně nachlazen, nadiktoval svému sousedu Padevětovi hru„Přetržené dítě". Když se Cimrman uzdra
vil, ale jeho pravá ruka díky omrzlinám nebyla s to udržet pero, napsal levou rukou hru „kompaktní a čirou jako 
střechýl': jak ji popisuje Šalda. Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Díky ní se svět - bohužel pozdě 
- dovídá, že čtveřice praž 

LAKE MALAWI 
POP-IN DIE 
Kapela vzniká na podzim roku 2013, a to v čele se zpěvákem Albertem Černým (bývalý frontman kapely Charlie 
Straight). Prvním singlem kapely je píseň Always June, která byla částečně nahrána v Londýně, částečně v Praze 
a Třinci. Produkce se ujali muzikanti, jež v minulosti spolupracovali 
např.: s Radiohead, Passenger či Jamiroquai. 

BLANKA ŠRŮMOVÁ A JAN SAHARA HEDL 
EX TICHA DOHODA A EX PRECEDENS VE SPOLEČNÉM HUDEBNÍM PROJEKTU 
Blanka Šrůmová kromě kapely Tichá dohoda působila např. ve skupině Balet nebo Kamelot. Je nejen zpěvačkou, 
ale také textařkou, hráčkou na kytaru a klávesové nástroje atd. 
Jan Sahara Hedl je mimo jiné bývalým členem skupiny Precedens či Duševní hrob. Sám vydal několik singlových 
a!b (Matka zebra). Dále je autorem např. muzikálových textů (Excalibur). 

PSYCHONAUT + GROOVIES 
Psychonaut je rocková hudební kapela. Vzniká v Opavě, počátkem roku 1999. Kapela pravidelně koncertovala po 
celém Česku, vystupovala v hudební televizi TV Óčko a pořadech jako je Noc 
s Andělem a podobně. 
Groovies je skupina hudebníků, jež se rovněž nashromáždila v opavském prostředí. V jejich muzice zachytáváme 
acid-jazzové a hip-hopové prvky. 
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JEDEN SVĚT 2015 V OPAVĚ 
Jeden svět v Opavě 2015 

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět byl pořádán Opavskou kulturní organizací v Opavě 
již po šesté a to v termínu 23. - 27.3.2015. 

Opavanům jsme nabídli tradičně bohatý výběr dokumentů s různorodou tématikou. Vybírali jsme dle zkušeností 
z minulých let, dali jsme také na doporučení pražského týmu a na hodnocení filmů kolegy s ostatních regionů. 

Festival jsme propagovali formou A 1 plakátů s hlavním motivem festivalu a A2 plakáty s vypsaným programem 
(obojí ve výlepu), skládanými letáky s podrobným programem, které byly k dostání na obou našich budovách 
(Obecní dům a Dům uměnO a distribuovány dobrovolníky {studenty ze Slezského gymnázia v Opavě). Studenti 
byli oblečeni v oděvech z bublinkové fólie, které pro nás vyrobili studenti Základní umělecké školy v Opavě. Le
táky byly k dostání také na informačním centru města Opavy a v knihovně Petra Bezruče v Opavě. Akci jsme také 
propagovali přes místní měsíčník Hláska, který přichází do schránek všem opavanům, kde j sme uveřej nili článek 

přibližující program festivalu. 

Školy byly osloveny formou emailu s přiloženým rozpisem programu. Akci jsme také uveřejnili na webových 
stránkách Opavské kulturní organizace a Klubu Art. Na Facebooku jsme denně vkládali odkazy na jednotlivé 
snímky a pozvali přes 1000 přátel Opavské kulturní organizace na celý festival. 

Ke školním projekcím vedli debaty např. opavský sociolog Jiří Siostrzonek, Ivo Mludek z Charity Opava a další. 
Projekce pro veřejnost byla zahájena snímkem „Je nám spolu dobře" za účasti režiséra Saši Dlouhého, výkonné 
ředitelky festivalu Jednoho světa lvy Bartošové, dramaturga Opavské kulturní organizace Jana Kunzeho 
a sociologa Jiřího Siostrzonka. 

Filmy jsme promítali v Obecním domě ve dvou prostorách. V Sále purkmistrů s kapacitou 100 osob jsme promítali 
pro školy a v Klubu Art s kapacitou 90 sedících pro veřejnost odpoledne a večer. Nově jsme promítali v Klubu Art 
i dopoledne pro školy a připravili jsme také projekci pro rodiče s dětmi. Promítali jsme celý pracovní týden. Veřej
nosti bylo nabídnuto 15 snímků a 5 filmů pro školy spolu s projekcí č. 1 a projekcí č. 2. Doprovodným programem 
festivalu byla projekce My Street Films, která preběhla před zahájením. 

Letos se nám podařilo zvýšit návštěvnost u škol. Propagace byla obdobná jako minulý rok. Celková návštěvnost 
festivalu Jeden svět 2015 v Opavě byla 2 574 diváků (pokud počítáme, účast na každém filmu v případě zakou
pení celodenní a celofestivalové vstupenky) a to 1 470 diváků ze škol a 281 diváků na jednotlivé snímky z řad 
veřejnosti, 46 celodenních a 45 celofestivalových vstupenek a 1 O diváků na My Street Films. 

Složení organizačního týmu: 
Eva Dokoupilová - koordinace projekcí pro veřejnost, propagace 
Simona Juchelková - koordinace školních projekcí 
Monika Bartoncová - koordinace školních projekcí během promítání 

Debatéři I Saša Dlouhý, Jiří Siostrzonek, Ivo Mludek, Lubomír Hlavienka, Zuzana Švédová, Lucie Stanjurová, 
René Pastrňák, Petr Waleczko, Petr Smolen, Adama Vávra, Barbora Pallová, Petra Fusová 

Technické zajištění/ Roman Fic, Michal Kunze, Jan Latka, Prokop Woitek 

Jeden svět 2015 pro školy 
Ve dnech 23.-27. března 2015 proběhly projekce pro školy festivalu Jeden svět 201 S, festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech. Téma 17. ročníku znělo PRASKNtTE SVÉ BUBLINY. Promítalo se v Sále purkmistrů s kapa
citou 100 osob a v Klubu Art s kapacitou 90 osob. Celkem se realizovalo 19 projekcí určených pro žáky 1. a 2. stup
ně ZŠ a SŠ, s celkovou návštěvností 1 383 žáků a studentů. Debaty po jednotlivých projekcích vedli vysokoškolští 
pedagogové Jiří Siostrzonek, René Pastrňák, Ivo Mludek; pedagog ze speciální školy Alena Orlíková; vysokoškolští 
studenti Ondřej Smolen, Petr Waleczko, Monika Bartoncová a Adam Vávra; studentky SŠ Barbora Pallová 
a Petra Fusová. 
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duben2015 

MICHAL HRŮZA 
Jeden z nejúspěšnějších autorů současnosti, Michal Hrůza, se po osmi měsících od úrazu vrací 
na koncertní pódia. ,,Návratové" tour, které ponese symbolický název NOC A DEN MICHALA HRŮZY 2015, bude 
zahájeno v Praze 19. března 2015 ve Fóru Karlín. Poté Michal se svou kapelou Hrůzy vystoupí v dalších sedmi 
městech, jimiž jsou: Karlovy Vary, Olomouc, Opava, Jihlava, Liberec, Tábor 
a ústí nad Labem. Jako support se představí spřátelené kapely Mother's Angels a Lety Mimo. 

TOMÁŠ LIŠKA A PÉNTE 
JAZZ CONTEXT 
Pénteje nový česko-německý projekt kontrabasisty Tomáše Lišky, se kterým se vydává do nových vod hudebních 
experimentů. Zachází zde s křehkou hranou kontrastních ploch, pracuje se zvukem a prostorem a propojuje jimi 
světy jazzu, volné improvizace a vážné hudby. Stále však odráží a respektuje Tomášovu sympatii ke komornímu, 
avšak energickému a dynamickému hudebnímu dialogu. 

LENKA DUSILOVÁ A BAROMANTIKA 
Kapelu Baromantika tvoří hudebníci zkušení z mnoha hudebních žánrů, vesměs ale s původně jazzovou minu
lostí: Beata Hlavenková (např. Eternal Seekers, lva Bittová), Viliam Béreš (Toxique, Lanugo), Patrick Karpentski 
(Toxique) a Martin Novák (Lanugo, David Dorůžka). 

festival DALŠÍ BŘEHY 
každoročně pořádaný městský festival 
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květen2015 

DRUHÁ TRÁVA 
BLUEGRASS 
Druhá tráva je česká bluegrassová skupina vznikající již v roce 1991 a mající tak za sebou mnoho pestrých zkuše
ností. Založil ji textař, zpěvák a kytarista Robert Křesťan spolu s banjistou Lubošem Malinou. V roce 1999 získali 
Cenu Akademie populární hudby. Mezi poslední alba patří např. Marcipán z Toleda či Pojďme se napít. 

PROTI SMĚRU 
Matadoři opavského punk-rocku jsou zpět! 
Opavská kapela, jež byla založena v roce 2001 a za rok poté absolvuje hned svůj první koncert. Brzy pak přichází 
příprava materiálu pro první CD, vystoupení na velkých festivalech, koncertování po české í Slovenské republice, 
v Polsku atd. ,,A co bude dál? Uvidíme ... " 

PETER LIPA BAND 
JAZZ CONTEXT 
legenda slovenské jazzové scény se svou kapelou 
Hudba vycházející ze spojení jazzu a blues. Své publikum neoslovuje jen hudbou, rovněž svými texty. Peter Lipa 
je prvním zpěvákem na Slovensku, který slovenštinu v daném žánru uplatňuje. Přiznává ovlivnění zpěváky jako: 
Jimmy Rushing, Ray Charles, Al Jarreau atd. Obklopuje se skvělými hudebníky. Pochválit se může např. také tím, 
že si již během své kariéry zazpíval na všech kontintentech. 

PRINCESS CHELSEA 
NOVÝ ZÉLAND 
Novozélandská zpěvačka, královna indie popu a skladatelka - Princess Chelsea. Před třemi lety se proslavila 
skladbou The Cigarette Duet, která již na YouTube nasbírala bezmála devatenáct milionů zhlédnutí. Chelsea 
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ale rozhodně není hvězdou jednoho hřtu, což dokazuje její druhé studiové album The Great Cybernetic 
Depression, které nám osobně přijede představit. 
Z internetu se za poslední roky stala pro muzikanty vedlejší cestička ke slávě a Chelsea Nikkel se po ní vydala 
v roce 2012. Duet nebo spíše „hádku o škodlivosti kouření" s Jonathanem Breem z kapely The Brunettes rychle 
nasbíral miliony diváků a svět si tak konečně všiml velkého talentu z Aucklandu. Čím je tedy Princess Chelsea vý
jimečná? I když vlastně většinu času zpívá o svém vlastním poměrně tuctovém životě, zní to v jejím podání jako 
to nejvíce vzrušující dobrodružství. 

OPAVSKÝ BÁSNICKÝ MARATON 
V sobotu 30. května se uskutečnil už třetí ročník Opavského básnického maratonu, který byl tentokrát„pojízdný": 
za poezií vás společně s autory zavezl historický autobus Karosa ŠL-11. Stejně jako v uplynulých letech představil 
deset básníků z celé republiky, mj. laureátku loňské ceny Magnesia Litera za poezii Olga Stehlíková nebo předloň
ský vítěz Ceny Jiřího Ortena Ondřej Hanus. Pražský básník a prozaik Viktor Špaček na maratonu pokřtil svou novou 
sbírku, která vychází u nakladatelství Perplex. 

červen 2016 

TA MOJE LOLITA 
PRVNÍ PREMIÉRA DIVADLA GAFA 
Robert miluje Lolitu. Miluje ji tak, jako žádnou jinou knihu. Miluje ji tak, že chce alespoň částečně prožít to, co 
hrdinové slavného příběhu, a tak se různými tlaky snaží své okolí dostávat do podobných situací. Může se kniha 
stát návodem k použití? Jak dalece může být obyčejná kniha nebezpečná? Anebo je to jediný způsob obrany? 
Autorský příběh volně inspirován Lolitou Vladimira Nabokova. 
Režie: Jakub Stránský 
Dramaturgie: Hana Grigarcziková 
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Divadlo GAFA je nově vzniklý divadelní spolek zaměřený na produkci komorních inscenací jak činoherních, tak 
alternativních. Mimo produkci divadelních inscenací se specializujeme také na kulturní a společenské akce, 
momentálně organizuje divadelní workshopy, které probíhají v prostorách Slezského divadla v Opavě a kabarety 
v Café Evžen. Jeho zakladateli jsou převážně umělci Slezského divadla v Opavě. 

září2015 

Z DENÍKU HRABĚNKY M. 
POZORUHODNÝ PŘÍBÉH JAPONSKÉ DÍVKY, KTERÁ SE STALA HRABÉNKOU NA ČESKÉM PANSTVÍ (HRAJE: ZORA 
JANDOVA). 

V roli Micuko se českým divákům představuje Zora Jandová, pro niž se po postavě Frídy Kahlo a Edith Piaf stala 
Micuko Aojama téměř životní rolí. S hereckou bravurností se dokáže měnit z naivní sedmnáctileté dívky ve zralou, 
částečně ochrnutou ženu na prahu šedesátky a navíc v obou polohách střídá s naprostou přirozeností dva tak 
vzájemně odlišné světy. 

ARTAIUS (IT)+ FIREPULSATION + SCARLETT AVENUE+ ARTIFICIAL UFE 
METAL, HC 

TRABAND - 20 LET NA CESTĚ MEZI HUDEBNÍMI STYLY! 
KONCERT SKVÉLÉ KAPELY JARDY SVOBODY 
Hraj, jak umíš, ostatní přijde samo, říkali si muzikanti. Hudební styl? Nekomplikované rockové písničky bez sebe
středných kytarových sól s texty, které vyprávějí příběhy.,,Odvrácená strana country':11Country-punk11,,,dvoutaktní 
rock': ,,dech no" (hudba k tanci hraná na dechové nástroje), ,,home music", ,,vlnobeat" - takové a jiné přívlastky si 
jejich neustále proměnlivá hudba vysloužila u hudebních kritiků. Od začátku Trabandu je ale jasné, že tady nejde 
o hudební styl, ale o písničku. A když je písnička dobrá, zaujme stejně dobře v opeře s filharmonií, na stadiónu 
s rockovou kapelou nebo jen u táboráku s kytarou. 

LANUGO 
POP, JAZZ, SOUL 
Nadžánrové seskupení hrající moderní pop, jazz a soul s jemnými doteky elektroniky propojuje hned několik sil
ných momentů a trumfů. Dynamický vokál Markéty Foukalové doprovázejí klavírista Viliam Béreš, kontrabasista 
Rastislav Uhrík, bubeník Martin Kopřiva, kytarista Mirek Šmilauer 
a perkusionista Martin Novák (který navíc ovládá sampler). Převážně autorská tvorba vyniká neotřelými aranžemi 
a barevností hudebního vyjádření. Koncerty skupiny Lanugo jsou výjimečné svou intimní náladou. 

DUNAJSKA VLNA 
LEGENDARNÍ ALTERNATIVA 

Kapela Dunaj, kterou prošly takové osobnosti jako lva Bittová, Pavel Koudelka, Pavel Fajt nebo Pavel Richter, byla 
pro nejednoho hudebního fanouška vůbec nejlepší, ale také nejoriginálnější domácí kapelou 90. let. Svou činnost 
skončila v roce 1998, když v pouhých 43 letech zemřel její frontman - Jiří Kolšovský. Od té doby si všichni šli po 
svých, dělali vlastní projekty nebo nastoupili do dalších kapel. Žádostem o obnovení Dunaje tvrdě vzdorovali. Ale 
časy se mění a temně podmanivé písně se znovu vynořily jako dunajská vlna, ve které zakládající členové, Josef 
Ostřanský a Vladimír Václavek, znovu spojili své síly, společně s bubenicí, Michaelou Antalovou {alt. Danielem 
Šoltisem). Čekají na vás skladby z pěti alb Dunaje, plné energie, která se už nenavrací k tomu, co bylo, ale nese se 
vpřed jako Dunajská vlna. 

PAVLÍNA JÍŠOVÁ+ ADÉLA JONÁŠOVÁ 
FOLK 

Pavlína Jíšová se kromě role zpěvačky, kytaristky a autorky písní věnuje propagaci hudby stylu folk, country i žán
rů příbuzných. V českém rozhlase v Českých Budějovicích moderuje a tvoří pořad Folková jíška Pavlíny Jíšové, kte
rý má premiéru každý týden a je dvakrát reprízován - každý čtvrtek ve 20:05 na všech regionech Čech a Moravy. 
Jihočeská písničkářka Pavlína Jíšová /www.jisova.cz/ má na svém kontě 8 sólových alb. Její repertoár skýtá více 
než 150 původních českých písní. Její hlas je možné slyšet na více než šedesáti albech české produkce. Spolu-
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pracuje s různými muzikanty, v současnosti ji nejčastěji doprovází Adéla Jonášová / akustická kytara, piano, irské 
flétny, mandolína, zpěv/. 

MOUSSA CISSOKHO - JAN GALEGA BRÓNNIMANN - OMRI HASON AFRICAN PROJECT 
SENEGAL, IZRAEL, ŠVÝCARSKO 

MOUSSA CISSOKHO {Senegal) - zpěv, kora, JAN GALEGA BRÓNNIMANN (Švýcarsko) - basklarinet , soprán saxo
fon, OMRI HASON (Izrael) - orientální perkuse 
Hudba, která jakoby vzpomínala na umění příběhového vyprávění a upozorňuje na jeho, dnes již často přehlí
žené, kouzlo. Toto kouzlo umocňuje napětí mezi tradiční a moderní hudbou jak africkou, tak evropskou. Každý 
z těchto třech specifických hudebníků předvede svou osobitou hudební zkušenost, která mimo jiné zahrnuje 

přítomnost orientálních tónů pro nás netradičních hudebních nástrojů (kora, zarb, darbuka atd.). Seznámíme se 
tak např. s mnohdy pro nás dosud neznámými typy hudební multikulturality. 

MALA INVENTURA OPAVA 2015 
FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA 
12. 1 O. od 22 hod - KO.MIX.X1 / AMANITAS 
Cyberpunková performance KO.MIX.Xl je inspirovaná komiksem Káji Saudka a Miloše Macourka Muriea & Andělé 
a Muriel & Oranžová smrt. Příběh plný křídel, ohně, světel, lásky a nenávisti nás zavede do světa oživlého komiksu. 
Fyzické divadlo ve spojení s prvky fireshow, nového cirkusu, akrobacie, gigantických hořících lan, chůd na rukou 
a nohách, žonglovacích pyramid a objektových manipulací, tance v hořících obručích. To vše v působivých cho
reografiích ve spojení se zpěvem a autorským, naživo mixovaným, djským setem. 

13. 1 O. od 20 hod - Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát No. 16 / MONSTRKABARET FREDA BRUNOLDA 
Slavný německý spisovatel, disident a konfident Hermann Schlechtfreund napsal po dlouhých letech mlčení no

vou geniální divadelní hru. Plánuje triumfální návrat na divadelní prkna, ale zatím se neví, na která . Začínající 
básník, novinář a holomek Jožka Lipnik má tu čest být svědkem této velké chvíle. Přijdte se podívat na pořádnou 
porci člověčiny! 
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13. 1 O. od 22 hod - Prasečiny / DIVADLO BUFET 
,,To už tak někdy bývá, zkrátka se narodíte v jiném těle:' 
inscenace na motivy knihy Les Truismes od Marie Darrieussecq 
Román této francouzské autorky byl zveřejněn roku 1996 a zaznamenal tak veliký úspěch, že se autorka vzápětí 
rozhoduje opustit svou původní (učitelskou) profesi a nadále se věnovat již jen psaní. 

14. 1 O. od 20 hod - Imago/ Studio ALTA 
Jsme si jistí tím, jací chceme být. Víme ale, kdo jsme? Taneční duet volně inspirovaný textem C. G. Junga. Dovolili 
jsme neviditelným protějškům, aby se ozvali. Dali jsme jim k dispozici vyjadřovací mechanismy, abyste je s námi 
moh!i zahlédnout. Nebojíme se promlouvat k nejasné postavě v našem nitru. Zastavte se, sundejte masku a pro
mluvte sami k sobě. Co slyšíte vy? 

15. 1 O. od 20 hod - SuperNaturals / ME-SA 
Dva úplně obyčejní smrtelníci se rozhodnou stát superhrdiny. Může jejich soužití zůstat nadále tak super? 
Jedinečnost charakterů ve víru změny, záchrany, přetvářky. Fyzické uchopení okamžiků fiktivní nadlidské síly. 
Heroismus v podobě normálních smrtelníků, kteří musí občas tasit tajné zbraně. 

PŮLJABLKOŇ + SKÁCEL 
FOLK 
Půljablkoň tvoří Michal Némec a fenomenální zpěvačka Marie Puttnerová. Duo vzniklo počátkem roku 2014 
a téhož roku uvedlo v Hradci nad Moravicí na festivalu Hradecký slunovrat do života první společné CD, které ob
sahuje 14 autorských písní a jeden bonus. Na portále Folktime.cz získali v hodnocení kritiků nejvyšší ohodnocení 
ze všech alb vyšlých v roce 2014. V anketě Radia Proglas, do níž svým názorem přispělo 70 hudebních publicistů, 

pořadatelů a vybraných muzikantů, se CD Půljablkoň dostalo mezi 6 nejlepších desek loňského roku. 
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STARÉ PUŠKY + KOFE-IN 
SUPPORT: COCAINE PARTY+ AFTERPARTY 
Věříme, že hudba má lidi spojovat, mejdany mají být velkolepé a dobré věci je třeba podporovat. Známe se léta, 
jsme přátelé a žijeme na jednom místě. Nechceme stavět bariéry, chceme propojovat, pomáhat a ještě se u toho 
dobře pobavit. Pojďte do toho taky! 
Chystáme velkolepý mejdan v opavském kulturním domě Na Rybníčku. Kromě STARÝCH PUŠEK a KOFE-IN se 
můžete těšit na kapelu COCAINE PARTY, která celý večer nastartuje, dále mocnou afterparty ROCKOTÉKU plnou 
hitů. Také bude speciální TOMBOLA, jejíž výtěžek půjde na podporu jednoho z charitativních projektů neziskové 
organizace JOY RIDE. 

listopad 2015 

BEZ LODIČEK 
TALK SHOW NEJEN PRO ŽENY 
Talk show „Bez lodiček" je setkáváním se se zajímavými hosty, se kterými si povídá autorka a moderátorka Marta 
Kanno vždy na různá témata (například„Vzlety a pády':,,sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň': ,, Než se ucho utrhne .. :' 
atd). Cílem tohoto projektu je oslovit, podpořit a třeba i danými příklady pomoci najít přítomným návštěvníkům 
v různých životních situacích cestu. Cestu řešení vlastních starostí, odpovědí na otázky, pohled na životy lidí, kteří 
žijí mezi námi. BEZ LODIČEK je bezesporu projektem, který v dnešní době ve společnosti má svoji důležitost, což 
dokazuje také nárůst jeho návštěvnosti a kladné přijímání pořádání této akce v různých našich městech. Součás
tí každé talk show jsou odměny pro některé návštěvníky a krátký kulturní vstup. Pro vystoupení v Klubu Art je 
zvoleno téma: Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň! Tři nápovědy k uvedení hosta jsou: podnikání, single, dvojčata. 
Hostem bude žena. 
Kulturní vstup zajišťuje: Základní umělecká škola Václava Kálika Nádražní 

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY 
DOKUMENTÁRNÍ FILM 
Celovečerní dokumentární film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny 
Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace. 
Snímek odkrývá nejen to, jak se v životním osudu a postojích Filipa Topola odrážela doba před i po sametové re
voluci, jeho posedlost hudbou a láska k Mozartovi, ale také jeho závažná nemoc. Celým filmem prostupují písně, 
které sám Filip Topol označoval za formu svých deníků, a jeho povídky, doplněné postřehy a vzpomínkami jeho 
životních souputníků a přátel. V neposlední řadě obsahuje záznamy rozhovorů s hlavním protagonistou v unikát
ních archivech, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány. 

QUITE QUIET + ACOUSTIC SESSION + MAELLA 
VEČER JINÉHO FOLKU 
Quite Quiet - Kuba Alexa je písničkář vycházející z anglo-americké písničkářské scény, povětšinou doprovázen 
některým ze svých občasných hostů. Zda-li dorazí do Artu sám nebo ne, to se vzhledem k vytíženosti jeho kolegů 
uvidí až na místě.: https://www.facebook.com/quitequiet. 
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Acoustic Session - opavské trio, které zpracovává ve svém osobitém styíu doplněném o improvizace světové 
rockové standardy i vlastní tvorbu. https://www.facebook.com/acousticseasson. 
Maella - mladá, hezká, talentovaná a má co říct. Kombinace, která se u písničkářek vyvažuje zlatem. Vlastním jmé
nem Michaela Charvátová vypustila do světa pár singlů, nedávno odmaturovala a nyní se soustředí na přípravu 
desky. Občas vystupuje sama, občas s dalšími muzikanty, ale pokaždé je křehká, éterická a dech beroucí. 

CENA 17. LISTOPADU ZA ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 2015 
Akci pořádá Opavská kulturní organizace, p. o., ve spolupráci se statutárním městem Opava a Rotary (lubem 
Opava. Slavnostní vyhlášení proběhlo dne 17. listopadu 2015 v 18 hodin na Horním náměstí v Opavě v rámci 
os!av Dne boje za svobodu a demokracii. 
Cílem akce je podpořit a ocenit studenty, kteří vyvíjejí aktivity, iniciativy, které pomohly nebo pomáhají v jaké
koliv oblasti veřejného zájmu v Opavě: ekonomické, politické, kulturní, zdravotní, ekologické, sociáln í, vzdělávací 
(například pomoc a podpora menšin, dětí a mládeže, rodin, bezpečnost ve městě, pořádání kulturních akcí, vede
ní funkčních studentských parlamentů) a podobně. 

V letošním 4. ročníku akce se sešlo S nominací: 
Khucová Veronika - Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava 
Onderka Lukáš - Slezské gymnázium, Opava 
Papeschová Michaela - Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava 
Trač Šimon - Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava 
Vilášek Petr - Mendelovo gymnázium, Opava 
Cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti ve formě plakety vyrobené uměleckou kovárnou Milostovice 
obdržel z rukou primátora Lukáš Onderka, kterému není lhostejná situace ovzduší. Je vedoucím projektu Emise, 
který se zabývá problematikou ovzduší v MSK, osvětou veřejnosti a možností nápravy, především z pozice občana 
jednotlivce. Lukáš je nejen vedoucím celého projektu, ale i organizuje jeho činnost a koordinuje ZŠ a SŠ spolupra
cující na projektu, píše granty, prezentuje problematiku na konferencích. 

DEN POEZIE 2015 
BÁSNICKÝ FESTIVAL+ VÍTRHOLC 
V rámci opavského programu celorepublikového festivalu Den poezie se uskutečni literární večer z cyklu Nadějné 
vyhlídky, který uvede dvě současné české básnířky- Kateřinu Kováčovou a Irenu Šťastnou - a jejich nové sbírky. 

Následovat bude hudebně-básnické vystoupení brněnského undergroundového sdruženíVítrholc. 

LOS PERO I DOS+ NŠOČI + ROTUJÍCÍ KEDLUBEN 
KLUBOVÁ SCÉNA 
Los Perdidos - potulní mariachis ze všech koutů Moravy mixují uz přes 15 let hudební styly v jejich jedinečný 
vlastní11ch iapaspunk". Perdidos jsou jasná rytmika, bláznivá dechová sekce, u hran čivé melodie a to vše navíc pou
ze španělsky a přímo ze srdce. Není čas na sentiment, je pouze chvíle k nadechnutí se ... 
Nšoči - punkrocková skupina s dívčím srdcem. Narodila se 1. května 1990 v Uherském Hradišti. Jejím otcem 
je Pavel Knap a matkou půvabná Kroměříž. Prapůvodní sestava natočila demo, které v roce 1994 vydala firma 
Black Point pod názvem Jaxi Taxi. Přímý přenos křtu alba Jaxi Taxi v pražském klubu Na Chmelnici, vysílala česká 
televize. Kapela tak odstartovala na oběžnou dráhu po klubech a festivalech v Čechách, na Moravě a Slovensku. 
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Po změnách v sestavě vydává v roce 1999 Nšoči další album Nautilus a opět krouží po vlastech českých do roztr
hání těla. Třetí deska s názvem Morava Vltava Labe vznikla roku 2003. Od toho roku koncertuje Nšoči opět v čistě 
punkové sestavě kytara, basa, bicí, zpěv, občas s hosty a jaxitaxi slaví 20 let alba Jaxi Taxi. 
ROTUJÍCÍ KEDLUBEN - věčně zelená opavská legendární kapela, která hraje své hořkosladké písně ve stylu HARD 
ROCK. Produkci koření svými kreacemi taneční skupina STATICKÉ ŘEDKVE. Vše v kvalitě 810 ... 

ILLE+ NEVER SOL 
KLUBOVÁ SCÉNA 
ILLE - zpěvačka a skladatelka Olga Kbnigová se v roce 2005 přidala k hudební skupině Obří broskev, se kterou 
natočila alba Potápěči a Sever. Během práce na Potápěčích se seznámila s producentem Dušanem Neuwerthem 
a společně s ním natočila EP nazvané V rekvizitách (2010/Championship Music). EP propagovala na sérii koncertů, 
kde už vystupuje s kapelou nazvanou jednoduše ILLE. Kromě Olgy v ní hrají kytaristé Marek Svoboda (Alaverdi), 
A. m. Al mela (Johannes Benz, Kafka Band) a bubeník Petr Odstrčil {Soliloqui). S nimi a opět s Dušanem Neuwer
them připravila debutové album ILLE- Ve tvý skříni. Deska zabodovala jak u posluchačů, tak u hudebních kritiků. 
V současné době ILLE koncertují po české republice. 
NEVER SOL- zpěvačka Sára žije v Praze, kde se narodila a kde také studovala. Debutové album Under Quiet, které 
vydává v roce 2013, získává v české republice vřelé přijetí a bylo vzápětí nominováno na několik hudebních cen. 
V roce 2014 vystupovala také např. v Tokiu. 

HUDEBNÍ MASAKRY+ éESKÁ HUDEBNÍ SCÉNA (VEDRAL, KONÁŠ, BURIÁNEK, STEJSKAL) 
PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ A DISKUZÍ 
Diskuze o hudební scéně za účasti předních českých hudebních publicistů (VEDRAL, KONÁŠ, BURIÁNEK, STEJSKAL) 
sdružených kolem progresivního hudebního časopisu HEADLINER. 
česká hudební scéna má mnoho podob, od té nejzajímavější až po tu nejděsivější. Hudební publicista Jaroslav 
Konáš dlouhodobě mapuje temné stránky hudebního průmyslu a snaží se misky vah naklonit od všech těch 
Michalů Davidů a samohrajkových těles ze Šlágr TV více ve prospěch zajímavějších interpretů a klubové scény. 
Přijdte sř popovídat o problémech hudebního světa a českých rádií, součástí přednášky bude i projekce a debata 
nad nejzajímavějšími příklady toho, kam až je ochotný český interpret zajít. 
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KAPITÁN DEMO+ PSYCHONAUT + DJ KAY BURJÁNEK 
NEJVĚTŠÍ ČESKÁ STAR KONEČNĚ V KLUBU ART!!! 
Druhá deska tlustého protivy Kapitána Dema se jmenuje „Okamžitě odejdi do svého pokoje a vrať se, až budeš 
normální". Víc a zábavněji za uši česká (nejen) hudební scéna dlouho nedostala. 

TICHÁ DOHODA 
IN DIE/ROCK/ ALTERNATIVE 
Kapela oslavila 8. 12. 2011 své 25. výročí, a to narozeninovým koncertem, který byl kritiky zařazován mezi největší 
koncertní události poslední doby. V srpnu 2014 oznámil kreativní lídr skupiny - Dan Šust r- plány na vydání nové
ho alba ve druhé polovině roku 2015. 13. dubna 2015 tak doopravdy vychází nové album Tiché dohody s deseti 
coververzemi britských nezávislých kytarovek manchesterské scény pod názvem„Kladno Manchester''. 
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prosinec 2016 

OHŇOVÁ PARTY 
HITY, PLAMENY A DÁRKY. 

Fireshow v 17:30 a 19:00, hry pro každého a hudební večírek s Opavskou kulturní organizací. 
Na akci se podíleli všichni zaměstnanci Opavské kulturní organizace. 

MILAN VILČ+ JIŘÍ BUČÁNEK 
JAZZ A FUS ION 
Duo ve složení Jiří Bučánek (vibrafon) a Milan Vilč (piano) vzniklo v roce 2012 spoluprácí dvou muzikantů, kteří 
spolu pravidelně hrávali na jazzové opavské scéně v projektu Milan Vilč trio. Jiří Bučánek (absolvent Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě a Janáčkovy akademie v Brně, oboru Klasické bicí nástroje) se po absolvování JAMU ne

hodlal smířit s tím, že hru na melodické bicí nástroje, kterou tak dlouho studoval 11 pověsí na hřebíček", a proto si 
pořídil vlastní nástroj a oslovil Milana Vilče (absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě a známý opavský jazzový 
pianista) ke vzájemné spolupráci. V repertoáru mají skladby klasického, popového i jazzového charakteru a celkově 

se pohybují na hranicích artificiální i nonartificiální hudby. Tento, v našem kraji jedinečný projekt, má za sebou 
několik úspěšných vystoupení na různých vernisážích a koncertech pod názvem 11Rozhovorvibrafonu s klavírem". 
Svým originálním repertoárem a jedinečnou zvukovou barvou, kombinací vibrafonu a klavíru, ve vás duo zane

chá nezapomenutelný zážitek. 

MONOGRAM 
KŘEST NOVÉHO ALBA 
Kapela Monogram rozhodně není žádným bluegrassovým nováčkem. Za téměř 25 let svého působení hrála 
na pódiích napříč celou Českou republikou, ale také ve Velké Británii, Švédsku, Dánsku, Francii, Itálii, Holandsku 
a dokonce několikrát i na prestižním festivalu Mezinárodní bluegrassové asociace 
v americkém Nashvillu. Letos na jaře se pak stala Evropskou skupinou roku 2015 na bluegrassovém festivalu 
v Nizozemí pořádaném Evropskou bluegrassovou asociací. Nové album Take lt Easy je pátým studiovým počinem 
Monogramu. Natáčelo se na Slovensku v nahrávacím studiu Petra Szabadoše. 
O následnou post produkci se postaral americký hudebník a producent Steve Walsh, který spolupracoval napří
klad s Norah Jones, a několik let působil v legendárním nashvillském studiu Quad, kde mimo jiné natáčeli Bob 
Dylan či Johnny Cash.Naprostá profesionalita a špičková kvalita všech členů kapely se prolíná napříč celým 
albem. Take it Easy má nezaměnitelný „monogram", šmrnc 
a originalitu. 

JAN REJŽEK 
POSLECHOVÝ POŘAD A DISKUZE 
Známý český hudební publicista uvede svůj poslechový pořad. 
Jan Rejžek je nejen český hudební i filmový kritik a novinář, ale vydal např. také dvě básnické sbírky. Známe 
jej také díky českému rozhlasu, s nímž spolupráci zahájil již v roce 1994. Vysílal zde svá odpolední živá vysílání, 
ale mimo to také mnohá vysílání docela mimořádná. Tím však jeho působnost zdaleka nekončí, neboť zkráceně 
od roku 1979 připravil zhruba 900 různých klubových programů 

na území celé republiky. 

THE FALL OF GHOSTFACE, JOHN WOLFHOOKER, ALL THESE MEMORIES, WE ARE MOTION 
KONCERT „PÁRKOSAURŮ" 

BEATA HLAVENKOVÁ 
Beata Hlavenková je česká jazzová pianistka a skladatelka. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř 

v Ostravě, v roce 2004 dokončila studium univerzity v Massachusetts - obor Kompozice, jazzová kompozice 
a aranžování. 
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Za provoz zodpovídá: 
Mgr. František Švábenický 

Lektorka expozice 
pro vzdělávací programy pro školy: 
Mgr. Simona Juchelková 

Historik a lektor městské expozice: 
Mgr. Martin Buchlovský (do 30. června 2015), Mgr. David Váhala (od 1. listopadu 2015) 

Externí lektoři: 
Mgr. Hana Miketová, Mgr. Petra Kaniová, 
Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.O., Mgr. Petr Tesař, 
Bc. Pavel Solnický 

Základní informace o expozici: 

Městská expozice Cesta města prezentuje dějiny Opavy a je přímým pokračovatelem opavského 
Městského muzea (1897}. 

Zahájení provozu expozice: 17. září 201 O 

Partneři expozice a poskytovatelé sbírek: 

-Archeologický ústav Akademie věd 
české republiky (AÚ AVČR) 

- Národní památkový ústav (NPÚ) 
- Muzeum Bruntál (MB) 
- Římskokatolická farnost Panny Marie v Opavě 
- Římskokatolická farnost sv. Ducha v Opavě 
- Slezská nemocnice v Opavě, p. o. 
- Slezské zemské muzeum (SZM) 
- Státní okresní archiv Opava (SOkA) 
- Zemský archiv v Opavě (ZAO} 
- sběratel doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. 

V roce 2014 navštívilo veškeré akce z produkce expozice Cesta města celkem 15 122 osob (stav k 31. 12. 2015). 

Samotný prostor expozice (1. patro Obecního domu} navštívilo téměř 12 909 osob. 

V expozici byly v roce 2015 realizovány 4 krátkodobé výstavy: 
- Opava železniční (9. 1 O. 2014 - 31.3.2015) 
- Troppau 1945. Opava v roce nula 

(24.4. 2015-31. 8. 2015} 
- Wehrschild města Opavy 1915-2015 

{S. 9. - 31. 1 O. 2015} 
- Opavský pivovar. Od zrození k současnosti 
(12. 11. 2015 - 14. 4. 2016) 
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Ke všem výstavám s výjimkou projektu Wehrschild města Opavy 1915-2015, který byl výstavou menšího rozsahu 
(realizován v Klenotnici Obecního domu), byly připraveny a nabízeny speciální vzdělávací programy pro školy 
- muzejní animace, ale vznikaly rovněž doplňující doprovodné aktivity (přednášky, venkovní komentované 
prohlídky). 

V roce 2015 expozice Cesta města navázala na loňskou publikační činnost a vydala publikaci Opavský pivovar, 
dále publikaci o počátcích městské expozice Cesta města 5 let expozice Cesta města a připravila k vydání publi
kaci k výstavě Troppau 1945. Opava v roce nula. 
očet prodaných publikací a omalovánek je vyjádřen níže. 

Název publikace 
Předměty vyprávějí - 5 
Opavský zámek - 25 
Vincenc Prasek. Seznamte se! - 2 
Omalovánka - 19 
Opavské hradby- 21 
Dějiny dominikánského kláštera - 4 
Hodnoty, které chráníme. 
20. let městské památkové zóny Opava - 15 
Opava železniční - 148 
Mrtvé město - 84 
Celkem328 

Za rok 2015 navštívilo expozici v rámci edukačních programů 139 tříd (2 594 osob). 

Mimo prostor expozice (v Klubu Art, v Sále purkmistrů) byly realizovány přednášky k vybraným tématům z dě
jin města a doprovodné přednášky k výstavním projektům. Celkem bylo v roce 2015 uskutečněno 16 předná
šek, které navštívilo 849 osob, dále 1 diskuzní večer, který navštívilo 56 osob, a 1 křest knihy, kterého se zúčastnilo 
36 osob. 

V roce 2015 byly široké veřejnosti a školám opět zpřístupněny historické objekty v Opavě, a to v rámci několika 
speciálních akcí i v rámci stálé nabídky: kostel sv. Václava a dominikánský klášter (Dům umění v Opavě), kaple 
sv. Kříže, resp. tzv. Švédská kaple, Obecní dům a nově kostel sv. Hedviky. 

Obsah: 

.AJ Stálá expozice 
B/ Doprovodná činnost 
B 1 / Krátkodobé výstavy 
B 2/Výstavní projekty a publikační činnost 
B 3/ Přednášky 
B 4/ Speciální akce 
B 5/ Lektorské programy 
B 5/ Muzejní animace 

A/ Stálá expozice 

Běžný provoz expozice Cesta města, s otvírací dobou úterý-neděle, 10.00-18.00 hodin, je zajištěn dvěma průvod
ci, kteří pečují o návštěvníka: poskytují základní informace k expozici a probíhajícím akcím, spouští doprovodný 
fiim a další multimediální prvky, které jsou v dané chvíli k dispozici, nabízejí a prodávají katalogy k výstavám 
a další publikace k probíhajícím projektům, starají se o bezpečnost návštěvníků, mj. o monitorování hodnot teplo
ty a vlhkosti. Dále provádí čištění vitrín, spolupracují na inventarizaci, zajišťují prodej vstupenek, vedou statistiku 
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návštěvnosti, poskytují doplňující informace a dohlíží na bezpečnost svěřeného prostoru. V obdobích technické 
pauzy je v expozici pouze jeden průvodce nebo je zavřeno. Hodnoty teploty a vlhkosti jsou měřeny a zapisovány 
datalogery a průběžně také evidovány průvodci. Podmínky v expozici jsou stabilizovány tak, aby splňovaly pod
mínky úspěšného výpůjčního řízení v Národním muzeu, VHÚ a jiných odborných pracovištích. Stabilní podmínky 
v expozici se daří udržet díky přístrojům na zvlhčování či odvlhčování prostoru, speciálním přípravkům na čistotu 
vody do zvlhčovačů a zejména díky úsilí celého týmu kustodů a vedení expozice. Vyšší teploty byly registrovány 
pouze během tzv. tropických dní v létě. Na rok 2016 zpracováváme projekt pro realizaci klimatizace v prostorech 
expozice. 

V roce 2015 došlo v expozici ke změnám v podobě obměny sbírkových předmětů. Některé sbírky byly vráceny 
do depozitářů SZM. Nově jsou k dispozici předměty, jejichž zápůjčku jsme získali díky financování konzervací 
prováděných zaměstnanci SZM. Celkem 5 předmětů si k vrácení vyžádal NPÚ, z toho jeden dočasně. Náhradou za 
stažené sbírky byly ze strany NPÚ zapůjčeny ekvivalenty. Také v letošním roce se podařilo získat do vznikající sbír
ky expozice Cesta města nové předměty: psací stroj Zeta, bankovky, natahovací kapesní hodinky, bankovku, dvě 
tužky s motivy pražského jara (r. 1969) od paní Jany Halfarové, dále od pana Zdeňka Petříka soubor novinových 
karikatur z období první republiky, aj. Do budoucna usilujeme o založení a rozšíření sbírky digitálních a zejména 
sbírkových předmětů, které umožní expozici Cesta města vstup do CES a do Asociace muzeí a galerií ČR. 

Nově bylo přistoupeno k organizaci a archivaci digitálního obrazového materiálu. Nakoupen byl pevný disk s ka
pacitou 3 TB, na nějž jsou přehledně archivovány všechny obrazové materiály, které získala expozice Cesta města 
z různých zdrojů. Nakoupen byl dále přenosný skener umožňující skenovat v hloubce 600 dpi. V uvedeném směru 
bude pokračovat sběr digitálního materiálu jak u partnerských organizací, tak u soukromých sběratelů. 

Zakoupen byl rovněž diktafon, na nějž byly v rámci heuristiky zaznamenány k výstavě Troppa u 1945. Opava v roce 
nula paměti několika svědků důležitých událostí r. 1945 a 1946 v Opavě. Také tento sběr audiozáznamů budeme 
dále rozvíjet. 

V roce 2015 byly uzavírány smlouvy OPP (14 kustodů expozice) a DPČ (7 kustodů expozice) s průvodci expozicí 
a opětovně s hlavní lektorkou Mgr. Petrou Kaniovou na poskytování lektorských služeb pro následuj ící programy: 
komentované prohlídky kostela sv. Václava a dominikánského kláštera, Architektura staré Opavy, Zmizelá Opava, 
prohlídky k výstavě Opavské hradby aj. Dále byla uzavřena DPP s Mgr. Hanou Miketovou na realizaci komentova
né prohlídky Příběh fresek, programu, který je dlouhodobě realizován ve Švédské kapli. Mimo to byly uzavřeny 
dvě smlouvy DPP s konzervátory (Oldřich Schejbal, Martina Polomíková}, kteří působili pracovně ve Slezském 
zemském muzeu a konzervovali/začišťovali sbírky pro stálou expozici. 

V rámci činnosti expozice byla rozšířena knižní nabídka na recepci Obecního domu a v expozici. V roce 2015 neby
la uzavřena žádná komisní smlouva. Vydán byl katalog k hlavnímu výstavnímu bloku Opavský pivovar. Od zrodu 
k současnosti. 

Rovněž byla prodloužena smlouva o konsignačním skladu s opavskou pobočkou knihkupectví KOSMAS, s.r.o. 
(Mezi Trhy 108/1 746 01 Opava, smlouva byla zřízena 21.11.2014). Na základě této smlouvy prodává uvede
né knihkupectví publikace vydávané Opavskou kulturní organizací, a to publikace k výstavám Opava železniční, 
Opavské hradby, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, Vincenc Prasek, Opavský zámek. 
Také v roce 2015 byly prodávány knihy expozice v rámci smlouvy o konsignačním skladu v tomto knih kupectví. 
Za rok 2015 zde bylo prodáno celkem 11 knih z naší produkce. 

Mimo vlastní prodejní místa (recepce Obecního domu a expozice Cesta města) jsou publikace OKO distribuovány 
v MIC Opava, které je odkupuje. 

V roce 2015 se expozice zapojila do Slezské muzejní noci, Dnů evropského kulturního dědictví a Dnu dětí. 
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B/ Doprovodná činnost 

Z loňského roku bylo do 31. března 2015 prezentováno téma Opava železniční. Výstava překonala návštěvnost 
všech dílčích předchozích výstav realizovaných expozicí Cesta města. V rámci oslav 70. let od konce druhé svě
tové války byla uspořádána návštěvnicky rovněž velmi úspěšná výstava Troppau 1945. Opava v roce nula, o jejíž 
zapůjčení projevilo zájem Oberschlesisches Landesmuseum v Ratingenu. Součástí zmíněné výstavy byla také 
exteriérová výstava 1 O panelů, které připomněly zaniklé nebo výjimečné objekty let 1944-1946. Výstava byla pro 
značný zájem veřejnosti prodloužena do 31.8.2015. Jubilejní byla také následující výstava v Klenotnici Obecního 
domu Wehrschild města Opavy 1915-2015, která byla mj. programem ke dnům Evropského dědictví. 

Hlavním výstavním projektem roku 2015 se stal Opavský pivovar. Od zrození k současnosti. Také v tomto pří
padě byla realizace spojena s jubileem - 190 let od zahájení provozu měšťanského pivovaru v Opavě {termín 
konání výstavy: 12. 11. 2015 - 14.4.2016). K výstavě byla připravena stejnojmenná publikace o rozsahu 150 stran. 
Doprovodný program zahrnoval komentované prohlídky, animační program a několik přednášek. V roce 2015 to 
byly přednášky PhDr. Radoslava Daňka a Ing. Milan Starce. 

Důležitou součástí nabídky expozice jsou přednášky doplňující mozaiku dějin města . Tyto jsou pořádány jak 
k projektům, tedy jako doprovodné, tak mimo ně, pakliže si kladou za cíl popularizovat zajímavé téma z dějin 
Opavy či historie obecně, či jsou jinak užitečné a podnětné. V roce 2015 jsme realizovali 16 přednášek, 1 křest 
knihy a 1 diskuzní večer (viz sekce přednášky). 

Dalším typem doprovodné činnosti jsou komentované prohlídky (KP}. Během roku 2015 se nabídka rozšířila. K 
původně nabízeným prohlídkám 11KP sv. Václava a dominikánského kláštera':,,KP Cesta města':,,KP Švédské kaple" 
a „KP Architektura staré Opavy" přibylo „Putování za osobnostmi Opavy", úspěšný cyklus KP hlavní části měst
ského hřbitova. Uplatnily se i „KP Proměny opavských promenádních parků 1800-1945" a kromě speciálních ko
mentovaných prohlídek ke krátkodobým výstavám jsme roku 2015 zavedli novou komentovanou prohlídku ke 
kostelu sv. Hedviky, k níž dokončujeme tištěného průvodce. 

B 1/Výstavy 

1/Výstava Opava železniční 
(9.10.2014 - 31.3.2015) 

Opava železniční představuje významný výstavní projekt expozice Cesta města . Vlastní realizace, která zahrnuje 
mj. vydání publikace, krystalizuje již rok a vychází z badatelské práce Mgr. Michala Petra za přispění dalších au
torů. Smyslem této výstavy je poukázat na úsilí Opavy 19. století stát se železničním uzlem Rakouského Slezska, 
tj. získat výhodnou pozici na hlavních dálkových obchodních trasách. V podmínkách své doby tím společenská 
a ekonomická elita sledovala možnost optimalizovat postavení města v rámci středoevropského prostoru. Pozo
ruhodný je přitom samotný proces vzniku jednotlivých projektů a fáze výstavby, v nichž se odráželo soupeření 
železničních společností. Návštěvník se tak dozví, proč vznikly v Opavě dvě nádraží, a zjistí také, proč výstavba 
některých tratí ztroskotala. Ambicí výstavy je také ukázat, jak železnice ovlivnila život lidí ve městě, a také nazna
čit, jak se měnila kultura cestování. 

Doprovodný program k výstavě: 

- ve spolupráci s železničním klubem se uskutečnily dva výlety historickým vlakem - název programu 
Vlakem na výstavu Opava železniční (11.10.2014 a 7.3.2015) 

- vzdělávací programy pro školy: Z Opavy, z Opavy ... jede rychlík do Prahy (MŠ/ZŠ), Z Opavy, z Opavy ... 
jede rychlík do Prahy. Proč tam nejede? (ZŠ/SŠ) 

- komentované prohlídky výstavy Martin Buchlovský, František Švábenický 

70 



Přednášky pořádané v roce 2015: 

-14. 1. v Klubu Art: železniční nehody na Opavsku 1971-2010 (Ing. Jiří Valeček) 
- 30. 3. v Klubu Art: Železnice na vybraných mapách 19. a 20. století (RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.) 

Doprovodná víkendová výstava: 
Výstava železničních modelů (20. 2. - 22. 2.2015) 
Instalační práce a přebírání modelů probíhaly od 16. do 19. února, vždy mezi 10.-18. hod. Modely byly zapůjčeny 
od 9 soukromých sběratelů (Antonín Přibyla, Denis Lampa, Jaroslav Hejduk, Jiří Pospěch, Ludmila Kováčiková, 

Lukáš Rádek, Milan Kratochvíl, Miroslav Posel, Vladimír Mališ) a 2 železničářských klubů (Klub přátel železničn í 

dopravy Ostrava o. s. a Železniční modeláři Lhota z. s.). Výstava byla doplněna dalšími předměty se železničářskou 
tematikou od Pavla Horny, Kroměřížské dráhy byly zastoupeny Martinem Šůstalem a rodinou Juchelkovou. 
Výstava probíhala v Sále purkmistrů a Schosslerově salónku, kde byl navíc umístěn i hrací koutek a výtvarná díl na. 
V pátek měly školy a školní skupiny vstup na akci zdarma, toho využilo celkem 14 tříd ze šesti základních škol, cel
kově 186 dětí. Dohled nad akcí a realizací programu pro děti zajišťovali kustodi expozice, jeden člověk na smlouvu 
o dílo, dva studenti na praxi ze Slezské univerzity v Opavě, dva studenti dobrovolníci ze Slezského gymnázia 
v Opavě. 
Propagace: K propagaci přispěla i samotná výzva uveřejněná na našich webových stránkách {www.cestamesta, 
www.oko-opava.cz} či v programové knížce OKO, Hlásce a Hlučínském a Opavském deníku. Dále byly k samotné 
akci realizovány plakáty ve výlepu, 2 panely na stojanech ve městě, měsíční propagace OKO {programová knížka, 
plakát), letáky {poslané e-mailem}, 14 dní světelná tabule u hotelu Koruna v Opavě, Hláska, reportáž TV Polar, 
rádia Kiss, rozhovor v Českém rozhlase Ostrava. 
Celková návštěvnost: 2 327 osob (207 školních skupin včetně pedagogického doprovodu, 192 neplatících (děti 
miadší tří let, rodinní příslušníci zapůjčitelů, tisk, foto) a 1 928 platících. 
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Připravila Opavská kulturní organizace, expozice Cesta města. 
Obecní dům 1. patro, Ostrožná 46; rezervace na tel.: +420 553 791 947 nebo +420 734 862 479 
vstup: 40/20/1 O Kč, první neděle v měsíci - vstup zdarma 

Návštěvnost za leden-březen 2015: 2 983 osob; zvlášť uvádíme údaj jízdy historickým vlakem dne 7.3.2015, jíž se 
zúčastnilo 730 osob. Celkem se programů spojených s výstavou Opava železniční zúčastnilo 3 713 osob. 

2/ Výstava Troppau 1945. Opava v roce nula 
(24. 4. - 31. 8. 2015) 

Po urputných bojích osvobodila dne 23. dubna 1945 Rudá armáda Opavu. Do liduprázdného, vypáleného města 
se postupně vracejí lidé, kteří jej museli ve spěchu opouštět. Začíná se roztáčet spirála souvislostí, návrat k běžné
mu životu je obtížný, protože bytový fond byl těžce poškozen a infrastruktura byla zničena, ve městě nefungovalo 
zásobování, lidé byli rozděleni a v blízkém okolí stále probíhaly boje s ustupující německou armádou. Výstava 
Troppa u 1945. Opava v roce nula odkazuje na traumatizující zkušenost konce druhé světové války, jejíž následky 
zcela změnily tvář města i skladbu jeho obyvatel. Hledá odpovědi na řadu otázek: co se v Opavě a jejím okolí dělo 
před příchodem fronty, jak probíhaly boje o město a jaké následky si přelomové události roku 1945 vyžádaly. 
V názvu výstavy se záměrně odráží motiv počátku a konce, stejně jako komplikovaný vztah Čechů a Němců. 
Výstava bude mít dvě hlavní části, v expozici Cesta města bude prezentován společenský kontext událostí 
a v exteriérech města bude rozmístěno deset panelů, které připomenou zničené a těžce poškozené objekty 
či místa, které měly v roce 1945 zvláštní důležitost. 
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Doprovodný program k výstavě: 

- vzdělávací programy pro školy: Opava 1945. Troppa u 1945. Kdo byl obránce Opavy? (ZŠ/SŠ) 
- komentované prohlídky výstavy: František Švábenický 

Přednášky: 

8.4.2015 v Klubu Art: Letecké a pozemní boje na Opavsku v dubnu 1945 (Mgr. Michal Plavec) 
29. 5. 2015 v Klubu Art: Opavské gestapo 1943-1945 (Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.) 
11. 6. 2015 v Sále purkmistrů: Odsun Němců z Československa a tzv. Benešovy dekrety (prof. PhDr. Jan Rychlík, 
DrSc.) 

Doprovodná víkendová výstava: 
Výstava uniforem 1939-1945 (5. 6. - 7. 6. 2015) 

Celková návštěvnost: 4 836 osob 

3/ Výstava Wehrschild města Opavy 1915-2015 (5. 9. - 31. 1 O. 2015) 

Počet padlých, zraněných a nezvěstných v první světové válce se od konce roku 1914 nápadně zvyšoval. Z oficiál
ních míst byli padlí vojáci oslavováni jako hrdinové, kteří položili životy za svou rodinu a vlast. Ani heroizace obětí 
vá!ky však nedokázala zakrýt skutečnost, že čím více mužů zahynulo, tím více se v zázemí nacházelo těch, jež 
přišli o blízkého člověka a jistotu živobytí. Hmotnou nouzí pak byli nejsilněji zasaženi sirotci a vdovy po padlých 
vojácích. Výstava v Klenotnici Obecního domu si klade za cíl připomenout fenomén branných symbolů, které 
před sto lety zaplavily středoevropský prostor a jejichž hlavní funkcí byl výběr finančních prostředků pro vdovský 
a sirotčí fond. 

Doprovodný program: 
bez doprovodného programu 

Celková návštěvnost: 331 osob 

4/ Výstava Opavský pivovar. Od zrození k současnosti (12. 1 1. 2015 - 14.4.2016) 

Dějiny opavského pivovaru reflektují rozmanité proměny moderní společnosti. U zrodu podniku stála právová
rečná společnost jako organizace s tradičním řízením. Přesto na konci 19. století vystupuje pivovar jako rozsáhlý 
průmyslový komplex továrního typu, který svým významem výrazně přesáhl hranice regionu. Na počátku 
21. století zaniká jako řada jiných podniků aje nahrazen nákupním centrem. Dějiny opavského pivovaru jsou tedy 
nejen dlouhou linií investicí a lidské práce, ale také ikonickým příběhem změny ve vztahu mezi tradicí a moder
nou, mezi lokálním a globálním. Výstava Opavský pivovar představí dějiny pivovarnictví ve městě od středověku 
až po zánik podniku v roce 201 O, nabídne také pohled do výrobních provozů a distribuce. 

Doprovodný program k výstavě: 

-vzdělávací programy pro školy: Cesta tekutého zlata na stůl (MŠ/ZŠ/SŠ) 
- komentované prohlídky výstavy: Mgr. David Váhala 
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Přednášky: 

24. 11. 2015 v Klubu Art: Pivovarnictví v Rakouském (českém) Slezsku v 19. a v první polovině 20. století 
(PhDr. Radoslav Daněk) 
7.12.2015 v Klubu Art Technika a technologie opavského pivovaru (Ing. Milan Starec) 

Doprovodná víkendová výstava: Opavské pivnice (doplněná o školu výčepu) - připravována na březen roku 2016 

Vstupné: 40/20/1 O Kč, první neděle v měsíci - vstup zdarma 

Celková návštěvnost za rok 2015: 1 083 osob 

B 3/ Přednášková činnost 

Městská expozice uspořádala od ledna do prosince 2015 celkem 16 přednášek, jeden křest knihy a jeden diskuzní 
večer. Přednášky byly a jsou realizovány z velké části v Klubu Art, ojediněle pak v Sále purkmistrů. Ve spolupráci 
se Slezskou univerzitou pak bylo v prostoru Schčsslerova salonku a Sálu purkmistrů uspořádáno 5 přednášek 
zaměřených na dějiny Opavy. Ve spolupráci s Historickým klubem byla uskutečněna 1 přednáška. 

Přednášky 2015: 

1) Železniční nehody na Opavsku 1971-2010 (14.1.2015, 17.00 hod., Klub Art) 
Přednášející: Ing. Jiří Valeček 

2) Archeologický výzkum východní části severního obchvatu Opavy v letech 2013 a 2014 
(26.2.2015, 17.00 hod., Klub Art) 
Přednášející: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR) 

3) Železnice na Opavsku pohledem vybraných map 19. a 20. století 
(30. 3. 1015, 17 .00 hod., Klub Art) 
Přednášející: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Český úřad zeměměřický a katastrálnO 

4) Letecké a pozemní boje na Opavsku v dubnu 1945 (28.4.2015, 17.00 hod., Klub Art) 
Přednášející: Mgr. Michal Plavec (Národní technické muzeum) 

S) Opavské gestapo 1943-1945 (29. S. 2015, 17 .00 hod., expozice Cesta města) 

Přednášející: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum) 

6) Odsun Němců z Československa a tzv. Benešovy dekrety (11.6.2015, 17.00 hod., Sál purkmistrů) 
Přednášející: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova) 

7) Leopold Bauer. Heretik moderní architektury (24. 9. 2015, 17.00 hod., Sál purkmistrů) 
Přednášející: prof. PhDr. et PaeDr. Jindřich Vybíral, CSc. (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze) 

8) Fenomén Býčí skála 
(9. 1 O. 2015, 17.00 hod., Sál purkmistrů) 
Přednášející: Mgr. Martin Golec, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR) 

9) Pivovarnictví v Rakouském (českém) Slezsku v 19. a v první polovině 20. století (24. 11. 2015, 17 .00 hod., 
Klub Art) 
Přednášející: PhDr. Radoslav Daněk (Archiv města Ostravy) 
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1 O) Technika a technologie opavského pivovaru (7. 12. 2015, 17 .00 hod., Klub Art) 
Přednášející: Ing. Milan Starec 

Přednášky pořádané 

ve spolupráci s Historickým klubem: 

1) Opavští Němci a vznik Československa v historických souvislostech (22. 1. 2015, 17.00 hod., expozice Cesta 
města) 

Přednášky pořádané 

ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě: 

Cyklus přednášek k dějinám Opavy 

1) Slavnosti ve středověkých městech 
(1. 12. 2015, 18.00 hod., Schósslerův salonek 
Přednášející: Mgr. Hana Miketová, Mgr. Hana Komárková 

2) Pohřebiště opavských Přemyslovců v opavském klášteře minoritů. Podoba středověké Opavy 
(1 O. 12. 2015, 18.00 hod., Schosslerův salonek) 
Přednášející: doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.O., Mgr. Pavla Skalická 

3) Hospodářská a sociální situace v poválečné Opavě (14. 12. 16.30 hod., Schósslerův salonek) 
Přednášející: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.O. 
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4) Hospodářská podoba středověké Opavy 
(15. 12. 2015, 18.00 hod., Schosslerův salonek) 
Přednášející: doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D., Mgr. Pavla Skalická 

5) Český spolkový a umělecký život v Opavě v první polovině 20. století (16. 12. 2015, 18.00 hod., Schósslerův 
salonek) 
Přednášející: PhDr. Jaromíra Knapíková, doc. PhDr. Pavel Šopák, P-h.D. 

Diskuzní večery: 

1) Revoluce 1989 na Opavsku očima aktérů 
(16. 11. 2015, 18.00 hod., Klub Art) 
Moderátor: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., hosté: Ivo Mludek, Aleš Bartusek, Zdeněk Jeník 

Křest publikace: 

1) Hodnoty, které chráníme. 20 let městské památkové zóny v Opavě (18. 3.2015, 18.00, Klub Art) 
Hosté: Mgr. Dalibor Halátek, Mgr. Václav Hájek, Ing. arch. Lucie Langerová, PhDr. Dana Kouřilová 

B 4/ Speciální akce 

V roce 2015 se expozice zapojila do tradičních akcí, jež jsou realizovány každoročně. Uskutečnil se IV. ročník letní 
nabídky pro milovníky historie „Léto s městskou expozicí", která si klade za cíl přibližovat zájemcům dějiny Opavy 
a zpřístupnit jim některé vybrané historické objekty také v době prázdnin, kdy je obecně nabídka a kulturní vyžití 
v Opavě velmi malé. 

1 / Slezská muzejní noc (19. června) 
2/ Den dětí (7. června) 
3/ Léto s městskou expozicí Ill. (červenec, srpen) 
4/ Dny evropského kulturního dědictví (5. až 7. září) 
5/ Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko (7. dubna) 

11 Slezská muzejní noc (19. června 2015) 

V roce 2015 navštívilo program expozice v rámci Slezské muzejní noci od 18.00 do 24.00 hod. celkem 725 osob. 
Do zpřístupněné Švédské kaple přišlo 160 osob. Nově bylo do programu Slezské muzejní noci zařazeno divadelní 
představení. 

Program: 

expozice Cesta města 1. patro Obecního domu 

Prohlídka stálé expozice Cesta města (samostatně). V souladu s právě probíhající výstavou Troppau 1945. Opava 
v roce nula byla expozice doplněna o kostýmované průvodce, kteří reprezentovali osobnosti města roku 1945, 
zástupce německého vojska a Rudé armády. Návštěvníci měli na základě předložených indicií hádat, o koho se 
jedná (Hádej, kdo jsem?). 

Speciální nabídka byla směřována na zájemce o místa paměti roku 1945. Večerní komentovaná prohlídka s Petrou 
Kaniovou připomněla zaniklé objekty nebo budovy, které měly v roce 1945 zvláštní důležitost. Venkovní panely 
byly nasvěcovány reflektorem. 
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Pro děti byly připraveny speciální aktivity s využitím interaktivní tabule v dětském koutku. Děti si mohly poskládat 
puzzle s historickým motivem Opavy. 

Na realizaci se podílelo přibližně 11 osob. 

Švédská kaple, Ratibořská ul., Opava-Kateřinky 

V 19.30 a ve 21.00 hod. jsme nabídli komentované prohlídky objektu. Celková návštěvnost Švédské kaple činila 
160 osob. 

Program nesl název Příběh gotických fresek. 

Lektorkou přibližující historii a výmalbu byla historička Mgr. Hana Miketová. 

2/ Den dětí (7. června, 10.00-16.00 hod.} 

Akce byla přístupná všem zdarma, konala se za podpory statutárního města Opavy a spolupráce se studenty SGO. 
Návštěvnost: 108 dětí, 118 dospělých. 
Program byl propojen s Domem umění kartičkou s běžící dívkou, která pátrá po historii města, do kartičky pak 
byly dětem zaznačeny splněné úkoly. V každém prostoru je čekalo pět aktivit. 
Ve foyeru Obecního domu vítal návštěvníky uniformovaný student (policista US Army}, který je zároveň informo
val o probíhající výstavě uniforem v Klubu Art. 
V expozici na děti čekal historický ateliér - převlékly se za kněžnu či knížete a vyfotil je kostýmovaný fotograf. 
Skládaly puzzle zámku, v němž šlechtic mohl pobývat, a zároveň měly zámek najít na tzv. požárním obraze města 
Opavy. Na interaktivní tabuli pak hledaly nejrůznější zbroj. Speciální úkol (vážící se k aktuální krátkodobé výstavě 
Troppau 1945. Opava v roce nula} měli malí návštěvníci napsaný v morseovce. Jako upomínku si mohli vyrobit 
taumatrop s razítkem expozice a vybraným předmětem. 

3/ Prázdninová nabídka 
Léto s městskou expozicí a Příměstský tábor v srdci vašeho města (červenec, srpen) 

Program sestával z komentovaných prohlídek ve vybraných objektech či v exteriérech města, celková návštěv
nost činila 284 osob. Součástí prázdninové nabídky OKO byl také Příměstský tábor (li. ročník}, kterého se zúčast
nilo 27 dětí. Ůhrnem tedy prázdninový program využilo 311 zájemců. 
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Léto s městskou expozicí 

Švédská kaple - 7. 7., 21. 7., 4. 8., 25. 8. - 51 osob 

Putování za osobnostmi Opavy - 14. 7 ., 18. 8. - 30 osob 

Kostel sv. Hedviky-2. 7., 16. 7., 30. 7., 7. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. -195 osob 

Troppa u 1945. Opava v roce nula (exteriérová) 28. 8., 13. 8. - 35 osob 

Proměny opavských promenádních parků 1800-1945 - 9. 7., 23. 8. - 23 osob 

Zmizelé město - 30. 7. - 15 osob 

Pěchotní srub OP-S 25- 26. 7., 23. 8. - 9 osob 

Hodnocení: 

Program hodnotíme jako úspěšný, neboť ze strany veřejnosti se opakovaně vyskytovaly žádosti o vypisování dal
ších termínů a rozšíření kapacity pro jednotlivé akce. Řada návštěvníků využila kompletní nabídky a prošla během 
prázdnin všemi zpřístupněnými objekty. Po loňské zkušenosti nebyl do programu komentovaných prohlídek za
řazován Obecní dům. Návštěvnost této prohlídky je vysoká pouze v případě, že je nabízena příležitostně. Všechny 
nabízené programy byly zpoplatněny, a to tradičně třemi druhy vstupného - rodinné, základní a snížené. 

Příměstský tábor 2015: 

V průběhu letních prázdnin roku 2015 proběhly dva turnusy Příměstského tábora v srdci vašeho města 2015. 
První turnus se konal 7.-10. července a zúčastnilo se ho celkem 16 dětí, druhý turnus proběhl 13.-17. července 
se 14 dětmi. Programovou náplň a průběh tábora zajišťovaly lektorky Opavské kulturní organizace, p.o., 

Mgr. Simona Juchelková a Mgr. Lenka Přibylová. 
Poplatek za tábor činil 900 Kč u kratšího turnusu a 1 100 Kč u druhého, delšího turnusu, v ceně bylo zahrnuto 
pojištění,jízdné a vstupy na exkurze, veškeré pomůcky i spotřební materiál, obědy, pitný režim a svačiny. Zázemí 
tábora bylo po všechny dny vytvořeno v Klubu Art, který má výhodu zabudované audiovizuální techniky, zvlášt
ního vchodu do budovy a vlastního WC Děti se zde scházely ráno v době od 7.30 do 8.30 a odcházely buď indi
viduálně, nebo v doprovodu rodičů v 16.00 hodin. Každý den byl okolo dvanácté hodiny zajištěn oběd v jídelně 
Na Dolňáku, možnost malé svačiny byla dětem nabídnuta jedenkrát denně. 
Programy obou týdnů byly až na drobné úpravy totožné, jednalo se o výtvarně-historický tábor, jehož hlavní téma 
znělo „RENESANCE". V průběhu týdne děti poznávaly různé činnosti, aby se na konci týdne mohly stát „oprav
dovým" renesančním člověkem, nahlédly do práce divadelníka - napsaly hru a vyrobily si vlastní loutky, jako 
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alchymisté navštívily tajemnou Kovárnu v Milostovicích, coby renesanční umělci si vyrobily hliněného golema 
a jakožto floristé si upletly za pomocí floristky věneček z opravdových květů, u delšího turnusu navíc absolvovaly 
dobrodružnou cestu za poznáním. 
Dále si děti vyrobily vlastní placku, batikovaný šátek, taumatrop, kostým, autoportrét, magické malované kame
ny. O pozitivních dojmech z tábora hovořily nejen krátké dotazníky vyplněné dětmi, ale i dopisy rodičů. 

4/ Dny evropského kulturního dědictví 
(12. září od 9.00 do 19.00 hod.) 

Program: 
OKO se tradičně zapojuje do kai:doroéné pořádané akce, která má obecné dobrou návštěvnost. Výhodou akce 
je pro návštěvníky především zpřístupnění památek se vstupem zdarma. Počet účastníků komentovaných pro
hlídek byl omezen vydáním časových vstupenek (dostupné na MIC v Opavě a na recepci Obecního domu). Část 
vstupenek jsme po dohodě se SMO odkládali pro stálé návštěvníky programu expozice Cesta města. Součástí 
akce byl rovněž dětský koutek v expozici Cesta města, organizovaný Mgr. Simonou Juchelkovou. Celková návštěv
nost zahrnuje také osoby, které navštívily vybrané objekty také mimo čas komentovaných prohlídek. Úhrnem 
program OKO navštívilo dne 12. 9. 368 osob. 

Na komentované prohlídky byly vydány časové vstupenky a Opavská kulturní organizace nabídla níže uvedené 
akce. 

V Obecním domě 
(objekt zpřístupněn 9.00-19.00 hod.} 
- komentované prohlídky Obecního domu (9.00, 13.00) - celkem 33 osob 
- výstava v Klenotnici s názvem Wehrschild města Opavy 1915-2015 (5. 9. - 5. 1 O. od 9.00 do 19.00) 
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V Domě umění a v kostele sv. Václava 
(objekt zpřístupněn 9.00-19.00 hod.) 
- komentované prohlídky kostela, dominikánského kláštera a kostela sv. Václava (14.00, 17.00) - celkem 32 osob 

V kapli sv. Kříže 
(objekt zpřístupněn 9.00-19.00 hod.) 
- komentované prohlídky (12.00, 17.00)- celkem 75 osob 

V exteriérech města 
- Proměny opavských promenádních parků 1800-1945 (14.00 hod.) - celkem 33 osob 
- kostel sv. Hedviky (10.00, 12.00, 15.00 hod.) - celkem 84 osob 

V hlavní části městského hřbitova v Opavě 
- komentované prohlídky Putování za osobnostmi (10.00, 16.30 hod.) - celkem 65 osob 

Hodnocení: 

Letošní podíl expozice na programu Dnů evropského dědictví považujeme za úspěšný. Dlouhodobě se daří udr
žovat celkovou návštěvnost programů expozice, a to mj. díky rozšiřování zpřístupněných památek. Do příštího 
roku připravíme vedle letos nově zařazeného programu v kostele sv. Hedviky také komentovanou prohlídku kon
katedrály. 

5/ Otevírání turistické sezóny Opavské Slezsko 
(7. dubna) 

Letošní rok se expozice Cesta města do akce OTS nezapojila. Ukazuje se, že OTS není v případě Opavy veřejností 
dobře reflektováno. S ohledem na charakter akce chybí hlubší meziinstitucionální provázanost a lepší propagace. 
V průběhu OTS byly prostory expozice uzavřeny z důvodu přípravy výstavyTroppau 1945. Opava v roce nula. 

B 5/ Komentované prohlídky 

Expozice Cesta města uskutečnila během roku 2015 64 komentovaných prohlídek. 
Nabídka komentovaných prohlídek byla opět rozšířena, mimo dřívější expoziční nabídky komentovaných 
prohlídek Obecního domu, bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava, kaple sv. Kříže a dále 
v programu Architektura staré Opavy, Zmizelé město a Proměny opavských promenádních parků 1800-1945, 
byly letos zařazeny další tři prohlídky, z toho jedna do nabídky stálého programu - komentovaná prohlídka kos
tela sv. Hedviky. Tento výčet pak doplňují komentované prohlídky ke krátkodobým výstavám. Většina prohlídek 
byla vypsána předem v programu OKO na daný měsíc; směřovány byly k široké veřejnosti s možností rezervace 
či bez rezervace. Menší část byla realizována na základě předchozí telefonické domluvy a stanovení individuální
ho termínu. Koordinace prohlídek je v kompetenci vedoucího expozice, který domlouvá termíny s jednotlivými 
lektory a kooperuje s recepcí OD a rezervačním systémem. Zájemci obdrží objednávkový list, kde jsou uvedeny 
podmínky platby, délka prohlídky, lektor a kontakt na něj, čas a datum konání, místo konání a bližší informace. 
Prohlídky jsou realizovány také mimo otevírací dobu expozice či Domu umění. Programy - s ohledem na jejich 
rozšiřování a modifikaci - vykazují v návštěvnosti stoupající tendenci. Komentované prohlídky jsou aktualizovány 
a upravovány, informace se tedy nerecyklují dokola. Zájemci reagují velmi kladně na konkrétní lektory, z nichž 
klíčová je lektorka expozice Mgr. Petra Kaniová, která si získala neobyčejnou přízeň veřejnosti. 
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Stálá nabídka lektorských programů pro střední školy a širokou veřejnost: 

Komentované prohlídky expozice Cesta města - lektorka Mgr. Hana Miketová, zastupitelná Petrem Waleczkem 

Komentované prohlídky kostela sv. Václava a bývalého dominikánského kláštera - lektorka Mgr. Petra 
Kaniová, zastupitelná Mgr. Hanou Miketovou 

Komentované prohlídky Obecního domu - lektorka Mgr. Romana Lániková, zastupitelná Mgr. Simonou 
Juchelkovou čí Mgr. Hanou Miketovou 

Komentované prohlídky Švédské kaple- lektorka Mgr. Hana Miketová, zastupitelná Petrem Waleczkem 

Architektura staré Opavy a Zmizelé město - lektorka Mgr. Petra Kaniová, nezastupitelná 
Komentovaná prohlídka hlavní části městského hřbitova„Putování za osobnostmi Opavy" - lektor 
Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.O., nezastupitelný 

Komentovaná prohlídka Proměny opavských promenádních parků 1800-1945 - lektorka Mgr. Petra Kaniová 

B 6/ Nabídka školám (muzejní animace, návštěvy ateliéru, program v ulicích města) 

Vzdělávací programy určené školám a školkám zaujímají v doprovodné činnosti expozice významné místo a jejich 
přípravě je věnována velká pozornost. Městská expozice nabízí celoročně stálý program, stálou nabídku pod ná
zvem Cesta dějinami města a mimo to, současně, programy doprovázející aktuálně probíhající výstavy. Programy 
jsou vytvářeny pro všechny věkové skupiny (děti MŠ, studenty ZŠ a SŠ, družiny, zájmové kroužky). V rámci roku 
2015 byla stálá nabídka doplněna o nový program Poznej opavské promenády, který seznamuje dětské návštěv
níky s městskými sady a parky v centru města. A dále Mgr. Simona Juchelková spoluvytvářela vzdělávací program 
Příběhy (z) kostela, který je realizován v kostele sv. Václava. 
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Cesta dějinami města 
Po celý rok 2015 nabízený univerzální vzdělávací program, jehož cílem bylo interaktivní formou poznat celou his
torii města Opavy od pravěku do současnosti. Při jeho tvorbě se vycházelo z obsahu celé expozice Cesta města, 
proto se měnil dle vystavených exponátů. Vhodný pro mateřské školy, všechny stupně ZŠ a SŠ, tedy v několika 
verzích. 
Náplň a pojetí konkrétních edukací se přizpůsobovaly věku, stupni vzdělání, počtu žáků a dále požadavkům pe
dagoga, tyto úpravy na míru pedagogové i jejich žáci následně hodnotili velmi kladně. Součástí programu byl 
animovaný film Obživlá Opava, který byl doporučován od 1. stupně ZŠ, pracovní listy od 1. stupně ZŠ a výše. 
Používaly se pomůcky nejrůznějšího charakteru - repliky vystavených předmětů, repliky středověkých kostýmů, 
dobová vyobrazení, fotografie, puzzle na kappa deskách, výtvarné potřeby. Mladší žáci obdrželi po absolvování 
programu diplom. 
V roce 2015 byl nejvíce využíván skupinami 2. stupně ZŠ, ať už to byla univerzální verze, nebo verze zaměřená 
pouze na pravěk (pro 6. třídu), nebo na zakládání města (pro 7. třídu), proto byl program pro tuto skupinu i nejvíce 
obměňován, aby co možná nejlépe vyhovoval požadavkům učitelů a žáků. 
Komplexní program byl navržen tak, aby jej mohly absolvovat školské skupiny bez znalostí reálií Opavy, díky 
to mu byl opětovně vyhledáván i školami z okolních obcí a ne jen vyučujícími dějepisu. 
V roce 2015 se program osvědčil nejen jako doplněk k programům časových výstav, ale i jako „mokrá varianta" 
programu Poznej svoje město a bude nadále s malými obměnami nabízen i v letech následujících. V tomto roce 
jej navštívilo 540 žáků ze 30 tříd/skupin. 

Z Opavy, z Opavy ... jede rychlík do Prahy 
20. 1 O. 2014- 31.3.2015 - animace připravená ke krátkodobé výstavě Opava železniční, nabízená pro Mš 
a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ, rodiče s dětmi 
Z Opavy, z Opavy ... jede rychlík do Prahy. Proč tam nejede? 
20. 10. 2014-31. 3. 2015-animace připravená ke krátkodobé výstavě Opava železniční, nabízená 
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
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Statistika návštěvnosti vzdělávacích programů expozice Cesta města za rok 201 S 

A/ stálé programy nabízené v expozici Cesta města a exteriérech města 

Cesta dějinami města 

Celoročně nabízený program pro MŠ, ZŠ, SŠ. Napomáhá interaktivní formou poznat historii města 

Opavy od pravěku do současnosti (celkem 6 verzí programu). 

MŠ-počet 1. stupeň 2. stupeň ZŠ- SŠ - počet Jiné (ZUŠ, 

žáků/tříd ZŠ- počet počet žáků/tř íd příměstské 

žáků/tříd žáků/tříd tábory) 

Rok 2015 33/2 213/11 214/13 80/4 -
Celkem: 30 tříd, 540 žáků 

Poznej svoje město 

Stálý program nabízený za příznivého počasí v ulicích města Opavy, určený zejména pro ZŠ, 

využívaný ale i SŠ a zahraničními skupinami dětí (z tohoto důvodu vytvořeno více variant). 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ- SŠ- počet Jiné (ZUŠ, zahraniční 

- počet počet žáků/tříd žáků/tříd skupiny) 

žáků/tříd 

Rok 201 S 125/7 35/3 107/7 11/1 

Celkem: 18 tříd, 278 žáků 

Poznej opavské promenády 

Stálý program nabízený za příznivého počasí (v nabídce pouze v říjnu 2015). Aktivní procházka 

parky okolo centra města Opavy, vhodná pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, organizované skupiny. 

MŠ- 1. stupeň 2. stupeň ZŠ SŠ- počet Jiné (ZUŠ, zahraniční 

počet ZŠ- počet - počet žáků/tříd skupiny) 

žáků/tříd žáků/tříd žáků/tříd 

Rok 2015 - 11 /1 - - 8/ 1 

Celkem: 2 třídy, 19 žáků 

B/ programy ke krátkodobým výstavám v expozici Cesta města 

Z Opavy, z Opavy ... jede rychlík do Prahy. Proč tam nejede? 

20. 10. 2014 - 31. 3. 2015 - animace připravená ke krátkodobé výstavě Opava železn ičn í, 

nabízená pro Mš a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ, rodiče s dětmi 

MŠ- počet 1. stupeň ZŠ - 2. stupeň ZŠ SŠ-počet Jiné/ 

žáků/tříd počet žáků/tříd - počet žáků/tříd rodiče 

žáků/tříd s dětmi 

Návštěvnost 2015 97/6 333/16 51/2 - 76/5 

Celkem: 31 tříd, 557 žáků 

20. 2. 2015 - výstava železničních modelů, doprovodná výstava k výstavě Opava železniční - 14 

tříd, 186 žáků (pro školy a organizované školní skupiny vstup zdarma) 



Opava 1945 / Troppau 1945. Kdo byl obránce Opavy? 

Květen-červen 2015 - animace nabízená ke krátkodobé výstavě „Troppau 1945. Opava v roce 

nula", určená pro žáky od 3. třídy ZŠ a pro SŠ 

1. stupeň ZŠ - 2. stupeň ZŠ SŠ- počet 

počet žáků/tříd - počet žáků/tříd 

žáků/tříd 

Návštěvnost 2015 99/4 36/2 241 /11 

Celkem: 17 tříd, 376 žáků 

S. 6. 2015 -výstava uniforem, doprovodná výstava k výstavě „Troppau 1945. Opava v roce nula" -

8 tříd, 85 žáků 

Cesta tekutého zlata na stůl 

13. 11. 2015 - 14. 4. 2016 - animační program k výstavě „Opavský pivovar. Od zrození 

k současnosti" 

MŠ- počet 1. stupeň ZŠ - 2. stupeň ZŠ SŠ- počet Jiné/ 

žáků/tříd počet žáků/tříd - počet žáků/tříd rodiče 

žáků/tříd s dětmi 

Návštěvnost 2015 - 69/4 16/1 248/13 -

Celkem: 18 tříd, 333 žáků 

Celkový počet za rok 2015: 139 tříd {skupin), 2 374 žáků 

Fotodokumetace: 
Z akcí i edukačních programů pořizujeme fotodokumentaci, kterou ukládáme na web 

http://animaceopava.rajce.idnes.cz/ 

Ověřujeme zpětnou vazbu: 
Pedagogové na závěr každého edukačního programu vyplňují dotazník, ve kterém vyjadřují svůj 

názor na absolvovanou edukaci, díky tomu máme zpětnou vazbu a můžeme zjistit, co je pro 

vyučující a jejich případnou další návštěvu nejvíce žádoucí. 

Seznam MŠ, ZŠ, SŠ, které programy v expozici v r. 2015 navštívily: 

Opava: 

Mš Dětský svět/ MŠ E. Beneše/ Mš Heydukova/ ZŠ a PŠ Slezského odboje/ ZŠ liji Hurníka 

ZŠ Havlíčkova/ ZŠ Kylešovice/ ZŠ Mařádkova/ ZŠ Otická/ ZŠ Šrámkova/ ZŠ T. G. Masaryka 

ZŠ Vrchní/ KND ZŠ Englišova/ MGO / MSZe a VOŠ I SGO / SOU stavební, B. Němcové 
/ SOU technické, Kolofíkovo n. / SPŠ stavební/ SŠHŠ a VOŠ/ SŠPU 

Mimoopavské: 

MŠ Nové Sedlice/ Mš Podvihov/ MŠ Velké Heraltice/ MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie Krnov 

ZŠ a MŠ Bolatice/ ZŠ a MŠ Komárov/ ZŠ a MŠ Kyjovice/ ZŠ B. Němcové/ ZŠ Dolní Benešov 

ZŠ Jeseník/ ZŠ Mokré Lazce/ ZŠ Neplachovice/ ZŠ Oldřišov/ ZŠ Raduň/ ZŠ Služovice 

ZŠ Velké Hoštice/ luventas, Soukromé gymnázium a SOŠ, s. r. o., Ostrava 
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V roce 2015 bylo v Galerii Obecního domu připraveno a realizováno 1 O výstav. Proběhlo několik komentovaných 
prohlídek a edukačních programů pro děti. Byli zde prezentováni regionální i mezinárodně uznávaní tvůrci. Stej
ně jako v předchozích letech byly připraveny dvě výstavy v rámci městských festivalů Další břehy a Bezručova 
Opava. 

Kurátor: Ing. Jan Kunze/ Produkční, programový pracovník, grafik: MgA. Eva Dokoupilová /Technické zajiště
ní akcí/ Roman Fic, Michal Kunze, Jan Latka, Adam Vávra, Martin Lazar a externí zaměstnanci 

Mene mene tekel upharsin / Kay Buriánek 
6.11.2014-4.1.2015 
grafika + mix media 
Výstava vznikla z iniciativy kurátora Jana Kunzeho speciálně pro Galerii Obecního domu v Opavě a představila 
kolekci originálních plakátů k legendární party BOUNCE! BOUNCE!. Grafika vycházela z punkové, metalové 
a hardcorové estetiky. Mezi autory prezentovaných plakátů patřili Karel Buriánek, Jan Vytiska, Michal Hladík, 
Daniel Kurz, Luka Reveur, Anežka Hošková a další. 

Pod skleněným zvonem / Anežka Hošková 
vernisáž 7. 1. 2015 
8. 1.- 15.2.2015 
malba 
Jedna z nejoriginálnějších současných českých umělkyň představila svá aktuální díla na výstavě s názvem Pod 
skleněným zvonem. 
Anežka Hošková je členkou kolektivu A.M. 180, seskupení, které organizuje výstavy nejen současných českých 
autorů v galerii, kterou kolektiv sám spravuje, ale pořádá rovněž koncerty zahraničních kapel nezávislé hudební 
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scény. K vlastní tvorbě autorky patří také dynamická spolupráce s dalšími spřízněnými umělci. Realizuje se nejen 
v současné, především grafické tvorbě, ale často používá i symboliku s prvky dob dávno minulých. Je to mix, který 
navenek působí psychedelicky. Je nabitý až divokou živostí a prezentovaný velmi stylizovanou formou. Anežka 
Hošková rozvádí tento výraz do mnoha médií, kterými jsou např. klasická malba, akvarel, inkoustová kresba či 
malba nástěnná. Zachovává si při tom svůj velmi osobitý rukopis. Skrze její tvorbu vstupujeme do světa symboli
kou nabité pohádkové říše, jsme obklopeni ornamenty a expresivními detaily. 

We Are Living in Paradi se/ Paul Harvey 
vernisáž 18.2.2015 
19. 2. - 29.3.2015 
malba 
Výstava We Are Living in Paradise byla již desátým samostatným výstavním projektem britského autora, který 
vystudoval umělecké obory na North Staffordshire Polytechnic a University of Northumbria. V současné době 
Paul Harvey působí jako pedagog na Tyne Metropolitan College a má za sebou kolem třiceti kolektivních výstav 
po celé Evropě. 
Harvey patří mezi významné představitele stuckismu - moderního výtvarného směru založeného v roce 1999 
v Británii a dnes již rozšířeného jako mezinárodní hnutí ve více než 50 zemích. Stuckismus je založen na figurální 
malbě a abstrakci, využívá ostrých barev a až karikaturně-komiksového způsobu zobrazování. Harvey považuje 
své práce za „vizuální deníky': v nichž se často prolíná minulé s přítomným; výsledné dílo je pak pokusem o jejich 
vzájemné smíření. S oblibou cituje jiné umělce včetně starých mistrů {Giotto, Vermeer, Vincent van Gogh} a ve 
své tvorbě rád využívá i „nalezené" vizuální motivy, jež ho nějakým způsobem přitahují a oslovují. Byl přímým 
účastníkem britského punkového hnutí ve druhé polovině 70. let a punk - v jehož radikálnosti spatřuje styčný 
bod se stuckismem - uvádí jako jeden ze svých hlavních inspiračních zdrojů. Je také velkým obdivovatelem české 
kultury, zejména filmové nové vlny 60. let. 
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Opava 1945- Mrtvé město 
vernisáž 1. 4. 2015 
2. 4. - 3. 5. 2015 
fotografie 
Výstava připravena v rámci festivalu Další břehy; k výstavě byl vydán katalog. 
K 70. výročí konce druhé světové války vybrali kurátoři výstavy Dalibor Halátek a Jiří Siostrzonek ze sbírky Rudolfa 
Dybowicze a Slezského zemského muzea v Opavě celkem 35 snímků pořízených v roce 1945 a těsně po něm. 
Jde o nikdy nezveřejněné fotografie lidí procházejících se městem, které se probouzí ze své smrti na konci války. 
K nebi neční trosky a ohořelé komíny, ale v ulicích stojí průčelí opuštěných domů, které se začínají v důsledku 
přestálých požárů, otřesů a hrůz pomalu hroutit k zemi. A mezi nimi museli Opavané znovu budovat své město, 
nejprve tím, že začali odstraňovat sutiny a celé bloky. 

48h in NY / Bohdan Vivsjanik 
vernisáž 6. 5. 2015 
7. 5. - 21.5.2015 
fotografie 

Bohdan Vivsjanikje opavský fotograf-autodidakt, který před třicátým rokem svého života nevyfotil jedinou foto
grafii. Za velmi krátkou dobu pouhých 3 let se stal vyhledávaným regionálním fotografem, který se zabývá přede
vším syrovým dokumentem, často černobílým, se zaměřením na společenské a kulturní akce, portrétní figurální 
fotografii a zachycení různorodých výjevů a odlesků běžného života. 48h in NY byla autorova vůbec první oficiální 
výstava zachycující atmosféru města New York, kam se pravidelně vrací za svými příbuznými. Šlo o jakýsi průlet 
městem, které se stejně jako fotograf nedrží žádných pravidel, ale žije pouze přítomným okamžikem. V tomto 
souboru autor předložil vlastní pohled nejen na život v ulicích samotného města, na jeho obyvatele, ale i fascinaci 
architekturou nebo street artem. Na fotografiích nechyběly ani ikonické žluté taxíky nebo pohled na chronicky 
známý Brooklyn Bridge. Fotografie byly vybírány tak, aby divákovi mohly nejen zprostředkovat všechny tyto 
autorovy pohledy, ale současně vytvořit funkční celek s důrazem na zachování výpovědi o fasinujícím městě 
za velkou louží. 

I I 
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Císař František Josef I. a František Ferdinand D'Este 
vernisáž 2.6.2015 
3. 6. - 28.6.2015 
fotografie 
Výstava prezentovala 52 fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka ze sbírky Scheufler, která obsahuje na 30 000 negati
vů a pozitivů převážně z doby do roku 1918 a je největší soukromou fotografickou sbírkou z tohoto období. 
Rudolf Bruner-Dvořák byl momentní fotograf Františka Ferdinanda ďEste a patří k nejvýznamnějším fotografům 
epochy monarchie v českých zemích. Byl průkopníkem fotografické reportáže, na rozdíl od většiny současníků se 
vůbec nezabýval ateliérovým portrétem. Následníka trůnu často doprovázel na honech a manévrech, při zába
vách ve Sv. Mořici atd. Fotografoval rovněž jeho rodinu. 
Na manévrech a při návštěvách v českých zemích fotografoval Rudolf Bruner-Dvořák často také císaře. K vůbec 
největším reportážním akcím Brunera-Dvořáka náležela obrazová informace o návštěvě panovníka v Království 
českém v roce 1907 (v Českém světě uveřejněno 40 snímků), dále svědectví z jednání hlav států na Konopišti 
a v Miramare a snímky z válečného přístavu v Terstu. 
Většina z 52 vystavených snímků vznikla digitalizací původních skleněných negativů převážně formátu 18 x 24 
cm, menší část pak skleněných stereonegativů formátu 8,5 x 17 cm, z nichž dva byly kolorované. 
autor výstavy: Pavel Scheufler 
fotografické práce - digitalizace a retuš: Lenka Scheuflerová 

Identity / Jaroslav Bejvl 
vernisáž 1.7.2015 
2. 7.-30.8.2015 
sklo, skleněné instalace 
Velké věci s mezinárodním přesahem se dají dělat i z malého města, sklářský designer Jaroslav Bejvl jr. 
z Kamenického Šenova je toho zářným příkladem. Pokračovatelem rodinné tradice se sice stal částečně dílem 
náhody a nejasností vlastních plánů v juvenilním věku, ale následně ji dokázal nejen posunout, ale přistoupit 
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k ní osobitě a velmi moderně. Pokud se vám stane, že procházíte českou sklářskou expozicí, kde je zastoupeno 
více autoru, můžete si být jisti, že díla Jaroslava Bejvla určitě poznáte. Vymykají se totiž všemu, co v tomto oboru 
v české republice vzniká. Jeho díla charakterizují nejen novátorské technologie, které používá, ale především 
čistota tvarů, moderní design a uhrančivá práce se světlem. Odhazuje i dogma „nedotknutelnosti" sklářských ar
tefaktů a naopak přímo vybízí návštěvníky, aby se jeho děl dotýkali. Přestože ve svých dílech dokáže respektovat 
sklářství jako tradiční řemeslo, můžeme vysledovat silný vliv soukromého studia sochařství a designu. Jednotlivá 
díla jsou vždy perfektně domyšlená a mnohdy v sobě skrývají nejen odkazy na světovou i českou popkulturu, ale 
i silné příběhy často úzce propojené s osobním životem designéra. Inovat ivnost, s jakou k materiálu přistupuje, 
nevychází pouze z jeho lásky ke sklu, ale především z bezbřehé výtvarné invence. Důmyslná práce se světlem 
dává jeho výtvarným pracím další rozměr - možnost výrazněji vstupovat do prostoru a následně tak šířeji formo
vat atmosféru daného místa než jen statickou instalací skleněných objektů. Dalším nosným tématem Bejvlových 
prací je dialog, který se odvíjí hned v několika rovinách. Jak v samotných dílech, která jsou často tvořena několika 
autonomními částmi propojenými ve funkční celek, tak ve zmiňované originální práci se světlem. V neposlední 
řadě pak interaktivností vtahující návštěvníky „do hry". Díla Jaroslava Bejvla jr. patří k tomu nejlepšímu, co v čes
kém sklářství vzniká, což dokladuje jeho časté angažmá v zahraničí a zařazení mezi 50 nejvlivnějších designerů 
Středního východu. Tím nejdůležitějším je ale možnost pobýt s autorem ve světě plném křehké obraznosti a na
kažlivé krásy, který nám svými dynamickými díly zprostředkovává. 

Fotografické zápisky o Opavě 
vernisáž 2. 9. 201 S 
3. 9. - 1 1. 1 o. 2015 
fotografie 
Výstava Fotografické zápisky o Opavě s podtitulem Město mezi poezií a tragédií, připravená v rámci festivalu 
Bezručova Opava, představila návštěvníkům doposud nezveřejněné barevné i černobílé fotografie anonymních 
opavských amatérských fotografů z rozsáhlé sbírky Rudolfa Dybowicze. Malý výběr z tisíce negativů a fotografií 
měl utvořit mozaiku a zpřístupnit tak soukromý i veřejný svět našich spoluobčanů před několika desítkami let. 
Velká historie měst je většinou dobře zachycena v řadě odborných i popularizačních publikací. Přesto se stále 
nabízí možnost vyslechnout si prostřednictvím psaných i obrazových deníků osobní příběhy dnes již anonymních 
lidí, kteří žili každodenní život v konkrétních společenských, kulturních a ekonomických podmínkách. Postupně 
se otevírají soukromé archivy a významné události (úmrtí státníků, změna politického režimu, konce války) vní
máme pouze jako kulisy, ve kterých se utvářel jejich osobní a rodinný život. 
Je to zvláštní pocit, vidět lidi v provizorních, z dnešního pohledu nuzných podmínkách, které si ani neumíme 
představit, a zároveň cítit důstojnost jejich života. Fotografie má nezaměnitelný dar vyprávění, které je vedeno 
jazykem symbolů, drobných náznaků, atmosféry, subjektivní estetiky, a umožňuje nám vstoupit do dějů událostí 
jiných lidí, v jiné době. Pravda, že bez ohledu na materiální podmínky, století, politiku, módu atd. žijeme stejné 
životy jako předchozí generace - s jejich obavami, radostmi a tužbami-, nejen nevyděsí, ale naopak nás uklidní, 
že vše je vlastně v pořádku, že žijeme v souladu s lidským společenstvím a krásou světa. 
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ldeálna velkosť / Viliam Slaminka 
vernisáž 14.10.2015 
15. 10. -29. 11. 2015 
malba 
Slovenský výtvarník Viliam Slaminka nejprve absolvoval obor Propagační grafika na Škole užitkového výtvarnictví 
v Košicích a následně studoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě - obor Malba a jiná média 
u prof. Ivana Csudaie. Patří k nejmladší generaci slovenských výtvarníků a aktivně se zapojuje do dění kolem 
bratislavské výtvarné scény. Jeho tvorba se vyznačuje hravostí, vtipem a neustálým hledáním. Malíř nenásilně 
překračuje hranice vystudovaného oboru a s každým dalším projektem či cyklem posunuje svůj umělecký výraz. 
Nebojí se vkročit do neprobádaných vod a invenčně pracuje nejen s různými materiály a tématy, ale příznačné je 
pro něj také hledání nových možností malby, práce s prostorem či používání barvy jako autonomního elementu. 
Jeho díla často překračují hranici mezi tradičním závěsným obrazem, prostorovou instalací nebo objektem. 
Výstava ldeálna velkosť byla zatím jeho posledním cyklem, ve kterém se nechal inspirovat oblečením. Originální 
zobrazování něčeho nám tak důvěrně blízkého, jako jsou oděvy, se pro něj stalo nejen leitmotivem posledních 
let, ale především východiskem a možností nezobrazování přímo lidské postavy. Výtvarník si pro tento cyklus 
upravil malířská plátna do tvarů, které přesně odpovídají zamýšlenému dílu. Technicky zdatný malíř se zálibou 
v komiksech a popkulturních odkazech zde cíleně zjednodušoval, kladl důraz na jasné barvy a dekorativní styli
zaci. S nadhledem reflektoval všudypřítomný diktát módního průmyslu a ukázal, že hledání a originální umělecký 
přístup nemusí být vždy zatěžkány konceptualismem a příliš vážnými tématy. Slaminkovy šatové obrazy byly 
svěží, srozumitelné a byl v nich obsažen nadhled i osobitý humor. 

Frammenti taglienti / Ostré úlomky/ Marilena Berga mini 
vernisáž 2. 12. 2015 
3.12.2015 - 31.1.2016 
malba, koláž 
Marilena Bergamini se narodila v Turíně, žije a pracuje v Silva di San Martino Canavese. Je všestrannou umělkyní, 
která s dokonalou volností přechází od designu k malbě či sochařství. Jako malířka a grafička vystavuje už 
od začátku 80. let v mnoha galeriích nejen v Itálii. Její dílo bylo zastoupeno na řadě kolektivních výstav ve Francii, 
Švýcarsku nebo Japonsku. Vystavovala v Tokiu, v Hokkaidó a Tokonomě. Její sochařské práce jsou vystaveny 
v Itálii v salonu v Perarolo a v průmyslové expozici města Cersaie, ve Švýcarsku v ženevském Carouge a v Musée 
Suisse de Jeu v Tour-la-Peilz, ve Francii v Sarreguemines. Pro SIRE, největší italskou firmu na výrobu slínku, 
navrhuje kolekci speciálních kusů pro dlažby a bytové vybavení s inovativními prvky jak z hlediska dekorativního, 
tak z hlediska technické realizace. 
Ve své dílně, situované v krásném lese, se věnuje výukovým aktivitám pro děti a dospělé, jako jsou sochařský 
workshop, raku keramika, tisk, modelování, konstrukce, používání pecí či workshop, ve kterém jsou používány 
různé materiály: keramika, jíl, terra sigillata (velmi kvalitní keramika červenohnědé barvy římského původu), 
pryskyřice, dřevo. 

Pro opavskou výstavu byl vybrán cyklus Fragmenti Taglienti neboli Ostré úlomky, který reflektuje palčivá spole
čenská témata. V tomto cyklu autorka pracovala kombinovanou technikou propojující abstraktní malbu se zcela 
konkrétním fotografickým výjevem. V kontextu událostí, které hýbou celou Evropou, byla výstava Marileny 
Berga mini více než aktuální. 
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Foyer kavárny Obecního domu a foyer Sálu purkmistrů 

Foyer již tradičně využíváme především k prezentaci menších lokálních, studentských a žákovských projektů. 
Prostor zde také dostávají regionální autoři, kteří „nedosáhnou" na Galerii Obecního domu. Využití prostoru je 
dáno i tím, že nemáme možnost ho efektivně střežit. V roce 2015 bylo realizováno 9 výstavních projektů. 

leden 2015 
Petra Šípková 
- malba 

únor2015 
Na cestách za intuici - hledání v Kolumbii /Tereza Prejdová 
- fotografie 

březen, duben 2015 
To je hlína/ Světlo 
- prezentace děl, která vznikla během 3. ročníku přehlídky keramického tvoření pro teenagery s názvem 
,,TO JE HLÍNA" a 2. ročníku přehlídky keramického tvoření pro rodiče s dětmi s názvem„ KERADOST"; 
společným tématem prací bylo „SVĚTLO" 

květen 2015 
Měsíc na cestu mi svítí/ Andrea Petrovičová 
- fotografie 

červen 2015 
Všechno lítá, co má peří 
- soutěžní výstava dětí z 19 školních družin Opavska 

červenec, srpen, září 2015 
Za závojem/ Pavlína Hrušková 
- enkaustika 

říjen 2015 
Náruč láskyplná 
- akvarelové ilustrace PaedDr. Stefana Bednára k básnické sbírce Adély Senecké s názvem „Náruč láskyplná" 

listopad 2015 
Moře, moře, samé moře/ Růžena Sedlářová 
- kresby, skici s tematikou moře 

prosinec 2015 
Kresby/ Zdeňka Pavlíčková 

- křesby opavské autorky a pedagožky Základní umělecké školy v Opavě 
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Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj dík Radě statutárního města Opavy a ostatním představitelům města 
za finanční i jinou podporu, bez které by činnost Opavské kulturní organizace nebyla možná. Všem návštěv
níkům děkuji za jejich přízeň a účast na jednotlivých akcích, která je dokladem jejich úspěšnosti i motivací 
k naší další činnosti. 

Dále bych chtěla poděkovat všem našim partnerům za spolupráci při realizaci vystav, jednotlivých akci i rozšiřování 
a doplňování expozice, především: 
Slezskému zemskému muzeu, Slezské univerzitě v Opavě, Institutu tvůrčí fotografie FPF, Galerii výtvarných umění 
v Ostravě, Národnímu památkovému ústavu v Ostravě - detašovanému pracovišti v Opavě, Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., Zemskému archivu v Opavě, Římskokatolické farnosti sv. Ducha v Opavě, 
Římskokatolické farnosti Panny Marie v Opavě, Muzeu Bruntál, soukromému sběrateli Pavlu Šopákovi, Slezskému 
gymnáziu v Opavě, Mendelovu gymnáziu v Opavě, Knihovně Petra Bezruče v Opavě, Centru kultury v Ratiboři, 
Kabinetu architektury, Památníku národního písemnictví a dalším, kteří spolupracovali s Opavskou kulturní 
organizací v roce 2015. 

Mé velké díky patří v neposlední řadě také všem zaměstnancům Opavské kulturní organizace za jejich úspěšnou 
práci, kterou odváděli po celý rok 2015. 

Výroční zprávu předlo .. žila/ Opavě dne 8.4.2016 

fluc / ) , 
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