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1 CELKOVÉ HODNOCENÍ ČINNOSTI MIKS 

 

1.1 Běžná činnost a struktura organizace MIKS 

 
Městské informační a kulturní středisko Krnov v roce 2019 realizovalo dle svého plánu činností 

kulturně-společenské a vzdělávací akce prostřednictvím Městského divadla, Koncertní síně sv. 

Ducha, Městského muzea ve Flemmichově vile, Kina Mír 70 Krnov a Střediska ekologické 

výchovy. Převážně se jednalo o divadelní představení, koncerty, výstavy, filmové představení 

pro děti a dospělé, přednášky, besedy, výukové kurzy a akce pro veřejnost na veřejném 

prostranství. Celková návštěvnost akcí, které pořádalo MIKS Krnov byla 101 643 osob. 

MIKS Krnov má v hlavním pracovním poměru 22 zaměstnanců a 61 osob na DPP/DPČ. 
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Návštěvnost středisek a akcí za rok 2019 

Rok 2019 Počet akcí Návštěvnost 

Kino Mír 70 Krnov 1 500 47 818 

Koncertní síň sv. Ducha 99 10 502 

Městské divadlo 38 15 043 

Městské muzeum a Flemmichova vila 47  7 248 

Středisko ekologické výchovy 75  3 713 

Dámská jízda 1     177 

KRRR! FILMFEST Krnov 1  1 846 

Tradiční jarmark ke Dni Země 1  1 700 

Noc v muzeu 1     257 

Wagon v zahradě 1     155 

Krnovské hudební slavnosti 4  7 909 

Folk v zahradě 1     318 

Burčákobraní 1     732 

Country bál 1    187 

Myslivecký den 1    250 

Tradice – soubor akcí 12  1 649 

Koncerty pod širým nebem 4     615 

Integrační koncert 1     149 

Letní kino 29  1 049 

Hlas Slezska 1     326 

CELKEM 1 819 101 643 
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1.2 Hospodaření organizace 

 
Celkové náklady na provoz MIKS za rok 2018 činily 31 536 552 Kč. Z toho dotace od 

zřizovatele činila 19 337 947 Kč. Zbývající část, tedy 12 198 605 Kč, si MIKS zajistil z hlavní a 

vedlejší činnosti a získaným spolufinancováním při realizaci projektů.  

Celkový hospodářský výsledek MIKS za rok 2018 činil 204 160 Kč. 

 
Srovnání za posledních 5 let 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

celkové náklady 22 653 322  23 223 421 25 116 059 28 622 992 31 536 552 

dotace zřizovatele 
celkem 14 245 100 13 912 606 15 786 115 17 737 591 19 337 947 

z toho           

provoz 4 833 500  5 559 791 5 883 049 6 903 000 7 664 050 

odpisy 1 004 687  1 029 947 1 684 901 1 840 116 1 851 090 

mzdy 4 851 398  4 866 344 5 533 149 5 963 360 6 784 104 

OON 1 199 892  1 310 303 1 414 255 1 510 755 1 578 703 

účelově vázané 
dotace 2 355 623  1 146 221 1 270 761 1 520 360 1 460 000 

HV 139 795,60 127 919,40 -11 462,81 180 395,98 204 160,14 
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1.3 Akce MIKS Krnov 

 

Dámská jízda IV. aneb Oslavme si svůj svátek – 8. 3. 2019 

V rámci Mezinárodního dne žen dne 8. 3. 2019 od 18:00 hodin proběhla v prostorách 

Koncertní síně svatého Ducha „Dámská jízda IV. aneb oslavme si svůj svátek“. Na akci 

vystoupili Five witches a Pavel Vítek. Během celé akce v prostorách koncertní síně probíhala 

prezentace různých krnovských firem, které jsou zaměřeny na služby a zboží pro ženy (např. 

prodej kosmetiky, kosmetické služby, zdravá výživa, vonné svíce apod.). Na závěr akce 

proběhlo losování tomboly z dárků firem, které se v koncertní síni prezentovaly. Akce měla 

obrovský úspěch, návštěvnice ji velmi pozitivně hodnotily a odcházely nejen s květinou, ale i 

dobrou náladou. Celková účast byla 177 osob. 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

KRRR! FILM FEST KRNOV – 5. – 7. 4. 2019 

14. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! se uskutečnila v termínu 5. – 7. 4. 2019. Bylo 

promítnuto 10 představení s 9 celovečerními filmy, 1x tematická přednáška. Akreditovalo se 

209 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 846 diváků. Bylo 

vydáno 250 ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, informace – zpráva o otevření 

nového kina Atrium ve Stuttgartu s prvním promítáním 31. 10. 1952, historie tohoto kina – 

včetně modernizace v r. 1959, vybavení kina, odpromítané filmy, až do uzavření kina v dubnu 

1996.  
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Tradiční jarmark ke Dni Země – 27. 4. 2019 

19. ročník Tradičního jarmarku ke Dni Země proběhl na Hlavním náměstí v Krnově. 

Program byl zaměřen na zvířata, návštěvníci se tak mohli seznámit s dravci a sovami u 

sokolníka, zjistit se včelaři, co se děje v úlu, vyzkoušet si aktivity lesní pedagogiky, nebo se se 

svými čtyřnohými miláčky zúčastnit Voříškiády. Ve stáncích proběhla prezentace tradičních 

řemesel a s těmi novodobějšími seznamovali návštěvníky žáci krnovských středních škol. 

V kulturním programu vystoupila dechovka Krnovanka, jazz-funková kapela Lucky Joke, 

cimbálová muzika Cvilíňa, zpěváci MSP Prudnik a kapela Klíč. Odhadovaná návštěvnost byla  

1 700 osob. 
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Noc v muzeu – 17. 5. 2019 

V rámci akce Noc v muzeu s podtitulem „Co Čech, to muzikant“ vystoupily dětské sbory 

z Krnova a Prudniku. Pro rodiny s dětmi byla připravena poznávací stanoviště, tematicky 

zaměřená na hudební skladatele a hudební nástroje. Program zpestřily skákací hrady, a výuka 

hry na djembe. Součástí akce byla vernisáž výstavy historických hudebních nástrojů. Akce byla 

realizována v rámci česko-polského projektu. Návštěvnost akce: 257 osob  

 

Hlas Slezska – 24. - 25. 5. 2019 

Ve dnech 24. – 25. května 2019 se uskutečnil druhý ročník československé pěvecké soutěž Hlas 

Slezska. Výběrové kolo populární hudby poprvé proběhlo 22. března v opavském nákupním 

centru Breda. V prostorách koncertní síně proběhlo semifinálové a finálové kolo v klasickém 

zpěvu a Kofola music klubu proběhlo semifinálové a finálové kolo v populárním zpěvu. 

Závěrečný galakoncert se uskutečnil v koncertní síni. Celkem se soutěže zúčastnilo 176 

soutěžících a cca 150 osob jako doprovod (rodiče a pedagogové). 
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Myslivecký den – 22. 6. 2019  

Tato akce pro veřejnost je pořádána každoročně – a díky svému prostředí (lesní chata) a 

programu (country večer pro dospělé, tvořivé odpoledne pro děti) je stále častěji vyhledávána. 

MIKS Krnov ve spolupráci zajišťuje tvořivé dílny pro děti, a to formou vytvoření konceptu a 

zajištění materiálu. V roce 2019 se účast vyšplhala na odhadovaných 250 osob.  

 

Letní kino 

Během letních prázdnin pokračovala tradice „Letního kina“. Návštěvnost byla v červenci i 

srpnu velmi podobná a z našeho pohledu vysoká. Během prázdnin bylo pěkné počasí, tudíž se 

většina naplánovaných projekcí uskutečnila. Vzhledem k tomu, že byla pořízena nová 

projekční technika do Art klubu, který přes prázdniny není v provozu, mohli jsme digitální 

projektor využít právě pro potřeby letního kina. Díky tomu jsme promítali také filmové 

novinky. Celkově bylo odpromítáno 29 představení, které shlédlo 1 049 diváků. 
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Folk v zahradě: Spirituál Kvintet – 26. 7. 2019 

Již tradiční koncert zaměřený na téma folk, který se koná v zahradě Flemmichovy vily upravené 

do koncertní podoby (tj. umístění mobiliáře a prostoru pro kapelu). Tento typ koncertů je 

veřejností velmi pozitivně vnímán.  V roce 2019 jsme hostili legendu – soubor Spirituál kvintet, 

který v Krnově absolvoval jeden ze svých posledních koncertů před ukončením kariéry. 

Návštěvnost: 318 osob 

 

 

 

Wagon v zahradě - 9. 8 .2019 

Již několik let realizovaný koncert v zahradě Flemmichovy vily zaměřený na country. V roce 

2020 country kapela Wagon oslaví 25 let od založení. Také proto je i na rok 2020 tento již 

tradiční taneční večer naplánován. Návštěvnost: 155 osob 
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Krnovské hudební slavnosti - 5. – 8. 9. 2019 

 

18. ročník Krnovských hudebních slavností se uskutečnil v koncertní síni sv. Ducha, v zahradě 

SVČ Krnov a v Městském divadle Krnov.  

Krnovské hudební slavnosti byly rozděleny do 3 bloků: 

Zahajovací koncert: Opera Gentleman – Tři Tenoři, proběhl 5. 9. 2019 v koncertní síni sv. 

Ducha. Koncert byl v předprodeji během několika dnů vyprodán. Návštěvnost: 183 osob 

Dvoudenní festival v zahradě SVČ Krnov – v zahradě Střediska volného času Krnov si 

návštěvníci mohli poslechnout různé hudební žánry, obohacené o polské vystupující interprety 

(Horyzont, Góralska hora, Acoustica Prudnik). Festivalová část byla realizována v rámci 

mezinárodního česko-polského projektu Náš svět hudby.  Hlavní hvězdy festivalové části: Buty, 

Ego, Divokej Bill, Tublatanka, Richard Müller a další… Realizaci festivalu v tomto roce výrazně 

ovlivnilo nepříznivé počasí. Nicméně, ani toto deštivé počasí nemělo výrazný vliv na vysokou 

návštěvnosti této oblíbené akce. Návštěvnost se vyšplhala na: 7128 osob.   

Závěrečný koncert 4TET – proběhl 8. 9. 2019 v Městském divadle Krnov. Tento gala večer již 

tradičně uzavřel celý blok KHS 2019. Návštěvnost se vyšplhala na: 598 osob.   

Celková návštěvnost Krnovských hudebních slavností: 7.909 osob 
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Burčákobraní – 14. 9. 2019 

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí proběhl 4. ročník podzimní akce, tradičně v zahradě 

Flemmichovy vily. Také v letošním roce mohli senioři využít v rámci „Dne seniorů“ vstup 

zdarma.   Koncept programu byl obdobný jako v roce 2019: vinaři z Jižní Moravy, hudební 

doprovod: country kapela Karlováci a BT NOVA. Akce byla realizována v souběhu několika 

kulturních akcí v Krnově (např. Dny kávy, sousedská slavnost). Lidé si již z minulých let zvykli 

na to, že mohou celý den strávit na akcích v Krnově – tyto akce si nijak nekonkurují, naopak se 

doplňují a díky vytvořené spolupráce (pomoc MIKS také při realizaci akce Dny kávy) se 

navzájem na akcích propagují. Burčákobraní bylo realizováno v rámci česko-polského projektu 

Náš svět hudby. Návštěvnost: 365 platících + 367 zdarma, tj. 732 osob. 

 

 
Integrační koncert - 13. 12. 2019   

Ve spolupráci s POK Prudnik vznikla nová akce, která je zaměřena na prezentaci (hudební 

vystoupení, taneční vystoupení) speciálních škol působících v Krnově a Prudniku. Díky projektu 

Náš svět hudby, jehož prostřednictvím byla akce financována, bylo možné pilotně ověřit zájem 

o tento typ koncertů.  Akce byla určena jak pro veřejnost, tak pro klienty sociálních služeb 

provozovaných v obou městech. Vzhledem k pozitivním ohlasům veřejnosti, bude tato akce 

zařazena mezi ty pravidelné. Návštěvnost: 149 osob 

 

Country bál – 10. 11. 2019 

Jedná se o čtvrtý ročník tematicky zaměřené hudebně-taneční akce. Od roku 2018 navíc 

obohacujeme večer právě o tematické zaměření, kostýmní koncept nebo zajímavý 

doprovodný program. V roce 2019 jsme téma Křížem krážem Divokým Západem oživili exhibicí 

s bičem v podání Jiřího Martínka, střelnicí a zkouškou zlatokopeckých dovedností. Prostory 

SVČ Krnov jsou limitovány svou kapacitou, ale pro konání akce tohoto charakteru je sál svou 

velikostí dostačující. Country bál se v povědomí veřejnosti zařadil mezi tradiční akce.  

Návštěvnosti: 187 osob   
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1.4 Soubory akcí 

1.4.1 Tradice 

 

Jednalo se o specifickou akci, ve které proběhly následující akce: Masopust, Velikonoce, Noc 

svatojánská, Dušičkový večer a Adventní koncerty.  

 

 

Masopust (27. 2. 2019) – akce zaměřená nejen na děti z MŠ, ZŠ, ale také na veřejnost. Cílem 

bylo oživit Smetanovy sady a Hlavní náměstí v „hluchém období“ tj. leden-únor. Akce proběhla 

v rámci realizace projektu Náš svět Hudby za doprovodu krnovského hudebního tělesa 

Krnovanky. Průvod masek, který vycházel od bývalého krnovského pivovaru, byl zakončen na 

Hlavním náměstí. Zde děti dostaly za odměnu koblížky a teplý čaj, mohly se společně vyfotit 

s maskami a zatančit si společně za doprovodu živé kapely. Akce je již zařazena do pravidelných 

akcí pořádaných organizací MIKS Krnov. Návštěvnost (odhad): 500 osob 



 
 

16 
 

Velikonoce – zde se jednalo o akce zaměřené na velikonoční témata. V týdnu před 

Velikonocemi byly realizovány: 2 kurzy zdobení perníčků (16. 4. a 17. 4.). Dále proběhly 2 

výchovné koncerty (15. 4. a 16. 4.) zaměřené na téma Velikonoc v koncertní síni sv. Ducha. 

Návštěvnost: 23 osob + 366 návštěvníků v koncertní síni. Celkem 389 osob. 

 

Noc svatojánská (22. 6. 2019) – akce proběhla v zahradě Flemmichovy vily, jednalo se o 

tematický večer plný bylinek, kouzlení, čtení z ruky s hudebním a ohňovým doprovodem. Na 

Noci svatojánské vystoupila kapela alternativní hudby: Shahab Tolouie trio a tanečnice 

s ohněm Neira Lohikaarme. Noc svatojánská je zařazena do harmonogramu pravidelných akcí.  

Návštěvnost: 250 osob 

 

Dušičkový večer (1. a 2. 11. 2019) – proběhl v Art klubu u Kina Mír 70. Promítání strašidelných 

filmů pro děti a dospělé s doprovodným programem v prostorách Art klubu. Během dvou dnů 

zde byly promítnuty: Příšerákovi, Husí kůže II. – ukradený Halloween, Hotel Transylvania III., 

Řbitov zvířátek a Slunovrat.  Návštěvnosti: 52 osob   

 

Adventní koncerty: v koncertní síni byly realizovány tyto koncerty: Chrámový sbor (1. 12. - 95 

osob), Cvilíňa (10.12. – 87 osob), Adventní koncert Ilony Rédlové (14. 12. – 124 osob), Česká 

mše vánoční (27. 12. – 152 osob). Návštěvnost za všechny adventní koncerty: 458 osob. 

 

1.4.2 Pod širým nebem 

Jednalo se o specifickou akci, ve které proběhly na různých místech v Krnově tyto koncerty:  

 Krnovanka – 1. 5. 2019, dvorní trakt Domov s pečovatelskou službou, návštěvnost 80 

osob,  

 Pochodový Dechový orchestr Mladých – 18. 5. 2019, pochod od Švédské zdi na 

náměstí, kde proběhla pochodová show a následně koncert před památníkem L. 

Bauera – návštěvnost cca 250 osob. 

 Cvilíňa – 13. 6. 2019, dvorní trakt Domu s pečovatelskou službou, návštěvnosti cca 80 

osob,  

 Jazzový podvečer, Swing kvartet – 21. 6. 2019, koncert v zahradě Vila Café, návštěvnost 

60 osob,  
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 Jazzový podvečer, Marta Balážová – 12. 7. 2019, před Bauerovou kavárnou, 

návštěvnost 145 osob.  

Návštěvnost za všechny koncerty: 615 osob 

 

1.5 Spolupráce s ostatními subjekty 

 

1.5.1 Akce 

 

Dobré srdce Krnova – 24. 8. 2019  

Sobotní akce zaměřena na rodiny s dětmi. V roce 2019 bylo téma akce Věda a technika. 

Pořadatelem této charitativní akce je město Krnov. Organizace MIKS Krnov pomohla s realizací 

a to formou: přípravy programu, technické zajištění akce, personální obsazení. Jednalo se o 4. 

ročník zábavného odpoledne, kdy si děti i dospělí mohli vyzkoušet různé chemické a fyzikální 

pokusy, a to zábavnou formou. Na náměstí se tak lidé mohli setkat s humanoidním robotem 

Thespianem, navštívit mobilní planetária nebo se projít po nenewtonovské kapalině. Na 

přípravě akce se podíleli především zástupci krnovských základních a vysokých škol z celé 

republiky, Mensa, Benjamin, Planetarium Ostrava nebo také Městská knihovna. Právě díky 

široké spolupráci dostala akce úplně jiný rozměr. Návštěvnost je odhadována na minimálně 

2500 osob.  

 

Koncert v synagoze - 25. 8. 2019 

Podíleli jsme se na realizaci koncertu v synagoze Krnov – Lenka Lichtenberg trio. Koncert byl 

spolupořádán s občanským sdružením Krnovská synagoga. Návštěvnost 68 osob 

 

Krnov Coffee festival - 14. 9. 2019 

Podíleli jsme se na přípravě a organizaci daného festivalu. Naši pracovníci se podíleli 

především na programové a propagační části, ale také na samotné realizaci akce. Zapůjčili jsme 

bezplatně veškerý mobiliář. Akce je organizací MIKS kladně vnímaná a rádi se zapojíme i do 

dalších ročníků. 
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Adventní trhy – aneb Vánoce v Krnově – 1. – 7. 12. 2019  

Pořadatelem této akce je město Krnov. Organizace MIKS Krnov pomohla s realizací, a to 

formou přípravy programu, technickým zajištěním, personálním obsazením. V tomto roce 

prošly Adventní trhy proměnou. Zásadní byl nový koncept rozestavění náměstí s využitím 

mobilního podia, doplnění o statickou zábavu (kolotoč, pravidelné tvoření v Ježíškově poště) 

a vytvoření programu se zaměřením na různá témata (folkový den, folklorní den, den pro malé 

děti apod.) tak, aby si každý návštěvník mohl vybrat program, který mu bude vyhovovat. 

Návštěvnost z naší strany nelze odhadnout, v řádu tisíců. 

 

Akce města: 

 ples města Krnova 

 oslavy Dne vítězství 8. 5. 

 oceňování osobností kultury a sportu 

 oslavy Dne vzniku samostatného Československého státu 

 oslavy výročí 17. listopadu 

Celoročně podporujeme akce města Krnova formou grafického zpracování propagačních 

materiálů i samotnou propagací (plakáty, podklady pro online propagaci, velkoplošné panely 

na veřejných místech apod.) 

Během roku aktivně podporujeme různé spolky a instituce (např. Šachy Krnov, ORCA, Rošťáci 

Krnov, SVČ Krnov, MP Krnov atd.), a to formou zapůjčení mobiliáře a s tím spojeného servisu. 

 

1.5.2 Podařilo se nám navázat spolupráci s: 
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1.6 Projekty MIKS Krnov 

 

 
1.6.1 Umění nás spojuje 

V roce 2019 došlo k profinancování a proplacení projektu realizovaného v operačním 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, fond Mikroprojektů Euroregionu Praděd.  

 

1.6.2 Náš svět hudby 

 

Jedná se o společný dvouletý projekt organizace MIKS Krnov a POK z Prudniku zaměřený na 

realizaci kulturních a volnočasových aktivit. V rámci tohoto projektu byly v roce 2019 

realizovány různorodé dětské a hudební akce pro veřejnost.  

Do realizace spadaly tyto akce: Krnovské hudební slavnosti, Den Země, Noc v Muzeu, hudební 

výstava ve Flemmichově vile, masopustní průvod, Velikonoce v Krnově apod. Celkem bylo 

zrealizováno na české a polské straně v roce 2019 18 kulturně-společenských akcí. Projekt je 

realizován v rámci programu Interreg V-A, Česká republika –Polsko. V roce 2019 došlo 

k profinancování a proplacení první monitorovací zprávy.  

 
 

1.6.3 Zatočíme s nudou 

Od 1. 2. 2019 byla započata realizace výše uvedeného projektu. Během celého roku probíhaly 

volnočasové aktivity: sportovní dny v Krnově a Prudniku, výlety do česko-polského pohraničí. 

Celkem bylo zrealizováno: 2x turnaj v Petanque, 2x turnaj v disk golfu, 5x výlet (Praděd, 

Aquapark Kravaře, výlet na kajaky a rafty, zlatorudné doly Zloty Stok). V rámci projektu se 

organizace MIKS vybavila drobným majetkem: tj. výsledkovými tabulemi, pivními sety, sadami 

pro hraní volnočasových her, termokonvicemi apod. Pro rok 2020 je naplánováno podání 

závěrečné zprávy a řádné vyúčtování projektu.  

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

1.6.4 Umění v pohraničí 

 

Od 1. 11. 2019 byla započata realizace výše uvedeného projektu v rámci operačního programu 

Interreg V-A, Česká republika – Polsko, fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. Projekt je 

především zaměřen na sběr dobových fotografií od našich spoluobčanů. Do konce roku 

proběhla jedna akce: výtvarný kurz Krasopísmo (15 návštěvníků). Projekt bude realizován 12 

měsíců, podstatná část aktivit proběhne v roce 2020. 

 
 

1.6.5 KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2019  

 

14. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! se uskutečnila v termínu 5. – 7. 4. 2019. Bylo 

promítnuto 10 představení s 9 celovečerními filmy, 1x tematická přednáška. Akreditovalo se 

209 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 846 diváků.  

Akce byla podpořena Státním fondem kinematografie částkou 300 000 Kč. 
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2 HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 

 

 2.1 KINO MÍR 70MM KRNOV 

 
V kině Mír 70 Krnov se v roce 2019 konalo 1 500 projekcí s celkovou návštěvností 47 818 osob.  

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 35897 43 792 39 356 42 621 47 818 

Počet akcí 920 962 1185 1308 1500 
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2.1.1 Pravidelné promítání 

 

Kino Mír promítalo týdně 30 až 35 představení dle aktuální nabídky filmových distributorů. 

Odpromítalo celkem 10 představení krátkých pohádek pro mateřské školy, na které přišlo 

 1 211 dětí. Odpromítalo celkem 10 představení – rodinné filmy pro školní družiny (kino 

Bijásek), na které přišlo 2 581 dětí. Zajišťujeme činnost FILMOVÉHO KLUBU pro náročného 

diváka, promítlo se celkem 82 filmů pro 843 diváků. Zajišťujeme také činnost BIO SENIOR 

KLUBU – promítlo se celkem 21 filmů a přišlo 1 404 diváků – seniorů. Kino M9r ajistilo 

promítání pro základní a střední školy dle jejich požadavků. Promítlo se celkem 29 filmů, na 

které přišlo 3 667 žáků. 

 
 
 
 
 

2.1.2 ART KLUB 

 

Již třetím rokem slouží veřejnosti druhý promítací sál Kina Mír – Art klub.  Program tohoto 

malého sálu je zaměřen více komorně a umožňuje mimo běžné komerční promítání uvádět 

také dokumentární a artové filmy zaměřené na náročného diváka. Velké oblibě se u 

návštěvníků těší specificky zaměřené akce, například Dámský filmový večer. Celkově se v Art 

klubu odpromítalo 552 titulů s celkovou návštěvností 4 341 diváků, tj. přes 1 500 návštěvníků 

více oproti roku 2018. 

 

 

 

  



 
 

23 
 

2.1.3 Festivaly v kině Mír 70 

 
14. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! v termínu 5. – 7. 4. 2019. Bylo promítnuto 10 

představení s 9 celovečerními filmy, 1x tematická přednáška. Akreditovalo se 209 zájemců 

z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 846 diváků. Bylo vydáno 250 

ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, informace – zpráva o otevření nového kina 

Atrium ve Stuttgartu s prvním promítáním 31. 10. 1952, historie tohoto kina – včetně 

modernizace v r. 1959, vybavení kina, odpromítané filmy, až do uzavření kina v dubnu 1996.  

 

 

 

 

 

XVII. Mezinárodní festival Outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových 

filmů, na 14 tematických pásem krátkých filmů přišlo 130 diváků. 
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2.1.4 Speciální akce v kině Mír 70 

 

 Leden – koncertní vystoupení „The Doors Live At The Bowl ´68“, koncert legendární 

skupiny z Hollywood Bowl 1968, koncert zhlédlo 32 diváků.  

 Leden – Scandi – přehlídka současného severského filmu, na 4 vybrané filmy v 8 

představeních přišlo 24 diváků. 

 Únor – koncertní vystoupení „Metallica – Francie na jednu noc“ – koncert skupiny ze 

starořímského amfiteátru v Nimes v červenci 2009, koncert zhlédlo 63 diváků. 

 Březen – Dobročinná akce Nadačního fondu Klubu Srdcařů – „V čem je Korea víc sexy než 

Bali?“ – netradiční a vtipný cestovatelský stand-up plný zážitků, trapasů, příběhů lidí a 

tvrdých střetů s naprosto rozdílnou kulturou. Na představení přišlo 59 diváků. 

 Červenec – Kino na zámku v Hošťálkovech – 6. 7. promítání filmu „Ženy v běhu“ na nádvoří 

zámku pro 82 diváků. 

 Červenec – Srpen – letní kino – zahrada kina, na 29 představení přišlo 1 049 diváků. 

 Srpen – Kino na zámku v Hošťálkovech – 30. 8. promítání filmu „Lovení“ na nádvoří zámku 

pro 50 diváků. 

 Září – „Nabarvené ptáče“ – filmové představení uvedl osobně režisér Václav Marhoul, 

přišlo 318 diváků. 

 Říjen – koncertní vystoupení "Metallica & San Francisco Symphony: S&M²". Metalová 

ikona se na začátku září 2019 sešla na jednom pódiu s legendárním orchestrem, aby svým 

největším hitům dala po mnoha letech opět orchestrální podobu. Koncert zhlédlo 38 

diváků. 

 Listopad – Dušičkový víkend v Art kině, promítlo se 5 vybraných filmů v 6 představeních, 

přišlo 40 diváků. 

 Prosinec – pravidelné, již počtrnácté, odpolední štědrovečerní promítání pro děti s novou 

českou pohádkou „Zakleté pírko“ spojené s rozdáváním dárků pro děti. Přišlo 212 dětí 

v doprovodu rodičů.  

 Prosinec – Kino na zámku v Hošťálkovech – 27. 12. promítání pohádky „Coco“ v rodinném 

salónku zámku Hošťálkovy pro 65 dětí. 
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 Leden – Prosinec – Dámský filmový večer v Art kině s pohoštěním – celkem 10 večerů 

s promítáním filmů, přišlo 178 divaček. 

 
2.1.5 Pronájmy v kině Mír 70 

 

 Únor – Zeměpisná beseda – Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov – 1x 

beseda, přišlo 180 studentů. 

 Duben – Svět kolem nás, výukový vzdělávací program naživo moderované pásmo fotografií 

kombinovaných s videem pro žáky základních škol a studenty středních škol, 2 představení 

zhlédlo 510 žáků a studentů. 

 Květen – Město Krnov – školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelek okrskových 

volebních komisí, na školení přišlo 200 lidí. 

 Květen – Diamant film Praha – školní projekce dokumentu „Arnošt Lustig – devět životů, 1 

představení zhlédlo 90 studentů. 

 Květen – Město Krnov – preventivně vzdělávací akce „Titanic – Fredie – AIDS“, 2 

představení zhlédlo 580 žáků. 

 Září – Diamant film Praha – školní projekce dokumentu „Arnošt Lustig – devět životů, 1 

představení zhlédlo 229 studentů. 

 Říjen – Diamant film Praha – školní projekce dokumentu „Arnošt Lustig – devět životů, 1 

představení zhlédlo 210 studentů. 
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2.1.6 Výstavy, soutěže v kině Mír 70 

 

 Celoroční výstava promítací techniky: 8, 16, 35 a 70mm filmů + objektivy v prostorách 

vestibulu kina.    

 Srpen – soutěž k filmu „Angry Birds ve filmu 2“, soutěžní lístek s pěti soutěžními otázkami 

s tématem k filmu. Bylo předáno 10 hodnotných cen od distributora – čepice, samolepky, 

plakáty a rozdány 3 poukázky s vyzvednutím vstupenek na premiéru filmu „Angry Birds ve 

filmu 2“. Této soutěže se zúčastnilo celkem 45 dětí. 

 Listopad – soutěž k filmu „Ledové království II“ – soutěžní lístek s šesti soutěžními 

otázkami s tématem k filmu. Bylo předáno 10 hodnotných cen od distributora – kalendáře, 

trička, pouzdra, pytlík a rozdány 2 poukázky s vyzvednutím vstupenek na premiéru filmu 

„Ledové království II“. Této soutěže se zúčastnilo celkem 53 dětí. 

 

2.1.7 Nejnavštěvovanější filmy 

 Leden – září: „Ženy v běhu“ – 32 představení, promítáno i v letním kině, celkem 3 457 

diváků.  

 Listopad – prosinec: „Ledové království II“ – 16 představení ve 2D + 3D, celkem 2 664 

diváků. 

 Duben – květen: „Avengers: Endgame“ – 20 představení ve 2D + 3D, celkem 2 344 diváků. 

 Únor – červenec: „Jak vycvičit draka 3“ – 20 představení ve 2D + 3D, celkem 1 637 diváků. 

 Prosinec: „Jumanji: Další level“ – 16 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 1 477 diváků. 

 Říjen – prosinec: „Poslední aristokratka“ – 21 představení, celkem 1 094 diváků. 

 Leden – srpen: „Bohemian Rhapsody“ – 13 představení, promítáno i v letním kině, celkem 

1 085 diváků. 

 Červen – září: „Tajný život mazlíčků 2“ – 16 představení ve 2D + 3D, promítáno i v letním 

kině, celkem 924 diváků. 

 Červenec – prosinec: „Lví král“ – 15 představení ve 2D + 3D, promítáno i v letním kině, 

celkem 889 diváků. 

 Srpen – listopad: „Přes prsty“ – 19 představení, celkem 872 diváků. 
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2.2 KONCERTNÍ SÍŇ SV. DUCHA 

 

 
V Koncertní síni sv. Ducha se v roce 2019 uskutečnilo 99 akcí s celkovou návštěvností 10 502 

osob.  

 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 9 945 10 327 9 894 10 634 10 502 

Předplatitelé 141 145 146 145 145 

Počet akcí 96 103 103 102 99 
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2.2.1 Koncerty v rámci předplatného Kruhu přátel hudby při MIKS 

 

Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2017-2018, 145 předplatitelů: 

21. 1. Altissimo saxguartet        161 

12. 2.  Kujalová Petra         169 

19. 3. Konopová Kateřina, Míroslav Míč       156  

23. 4. Královské koncerty        162 

14. 5. Komorní duo         148 

 

         

Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2018-2019, 145 předplatitelů: 

22. 10. Colour Bass duo        151 

19. 11. Graffovo kvarteto         145 

 

Na úhradu nákladů koncertů se podařilo získat z Nadace Český hudební fond Praha 8.000,- Kč. 

Předplatitelé velmi oceňují dramaturgii a uměleckou úroveň koncertů a samozřejmě koncertní 

sál, který umělci řadí mezi nejlepší komorní sály pro koncerty klasické hudby.  

 
 
2.2.2 Výchovné koncerty pro žáky ZŠ v rámci vyučování 

 

3. 4. Klávesové nástroje, varhany a sólový zpěv   2 x  131 

15. 4. Strunové nástroje pro žáky       2 x  164 

16. 4. Dechové a bicí nástroje      2 x   202 

Koncerty jsou organizovány ve spolupráci se Základní uměleckou školou Krnov. 

 
 

2.2.3 Ostatní akce MIKS v koncertní síni 

 

8. 3. Dámská jízda III. – akce pro ženy k MDŽ     177 

24. 5. Hlas Slezska – semifinálové a finálové kolo     100 

25. 5. Hlas Slezska – galakoncert       177 

28. 5. Svěcený Jaroslav        143 

24. 6. Janáčkův máj           54 
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26. 6. Koncert v rámci Klášterních hudebních slavností      50 

5. 9. KHS – Tři tenoři        179 

1. 12. Krnovský chrámový sbor         95 

10. 12. Cvilíňa            87 

13. 12. Integrační koncert        149 

14. 12. Adventní koncert – Ilona Rédlová      124 

29. 12. Rybova mše vánoční        152 

 

 

Hlas Slezska 

Ve dnech 24. – 25. května 2019 se uskutečnil druhý ročník československé pěvecké soutěže 

Hlas Slezska. Výběrové kolo populární hudby poprvé proběhlo 22. března v opavském 

nákupním centru Breda. V prostorách koncertní síně proběhlo semifinálové a finálové kolo 

v klasickém zpěvu a v Kofola music klubu proběhlo semifinálové a finálové kolo v populárním 

zpěvu. Závěrečný galakoncert se uskutečnil v koncertní síni sv. Ducha. Celkem se soutěže 

zúčastnilo 176 soutěžících a cca 150 osob jako doprovod (rodiče a pedagogové).  

 

2.2.4 Pronájmy a ostatní akce v Koncertní síni sv. Ducha 

 

S městem Krnov bylo uzavřeno 8 dohod o užívání objektu, z toho byly čtyři koncerty (k 

osvobození, 28. říjen, 2x APOZ) a ostatní akce (vyhlášení osobností kultury a sportu, ocenění 

policistů, přednášky OŽP). 

 

S ostatními pořadateli bylo uzavřeno celkem 31 smluv o pronájmu prostor: 20 koncertů (ZUŠ 

Krnov, pěvecké sbory, benefiční koncert, SUŠ varhanářská, ZUŠ s.r.o. aj.) a 11 slavnostních 

předávání vysvědčení a vyřazení absolventů - SŠ, ZŠ, ZUŠ  (celkově se jednalo o 26 akcí). 

Smlouvy byly uzavřeny dle směrnice , stejně tak bylo  provedeno vyúčtování akcí.  
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V roce 2019 se uskutečnilo 11 prohlídek památkového objektu – provází Mgr. A. Michl-

Bernard, historik Městského muzea. Pro delegace a hosty města Krnova jsou prohlídky 

realizovány zdarma a 9 svatebních obřadů (úprava sálu - přestavění židlí, stůl pro 

oddávajícího…) 

 

Koncertní síň je dále zpřístupňovaná pro zkoušky souborů, nahrávání koncertů, ladění klavíru 

a varhan, výzdobu pro svatební obřady, řemeslníkům pro provádění oprav a údržby a dle 

dalších požadavků.  

V současné době nelze k žádným účelům využívat nádvoří koncertní síně vzhledem 

k prováděné stavbě. Údržba nádvoří probíhá pouze v části, kde neproběhly výkopové a 

stavební práce spojené se stavbou v přilehlých prostorách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce v Koncertní síni sv. Ducha   Počet Účast 

Koncerty MIKS v rámci předplatného KPH  7 1 092 

Výchovné koncerty pro školy   6 497 

Ostatní akce MIKS   12 1 487 

Celkem akcí MIKS:    25 3 076 

Koncerty Města Krnova   4 400 

Další akce Města Krnova   4 400 

Koncerty ostatních pořadatelů   20 2 100 

Předávání vysvědčení - počet obřadů  26 3 500 

Svatby     9 600 

Prohlídky     11 426 

Celkem ostatních akcí   74 7 426 

CELKEM AKCÍ    99 10 502 
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2.3 MĚSTSKÉ DIVADLO 

 

V Městském divadle Krnov se v roce 2019 uskutečnilo 38 akcí s celkovou návštěvností 15 043 

osob.  

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 16 576 15096 16 880 15 661 15 043 

Předplatitelé 287 301 345 404 353 

Počet akcí 42 35 42 35 38 
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2.3.1 Představení v rámci předplatného do divadla na rok 2019 

 

6. 2. Znovu a líp         385 

5. 3. Lež          443 

9. 4. Hamleti         355 

21. 5. Rapper                                          385  

4. 6. Tři v háji         433 

9. 10. Kurz negativního myšlení       440 

5. 11. Příběhy lišky Bystroušky       415 

 
 

Předplatné si zakoupilo 353 diváků. Divadelní sezóna byla předplatiteli hodnocena kladně.  

Diváci si však stěžují na špatnou viditelnost, jelikož jsou malé rozestupy mezi řadami a malý 

sklon hlediště. Dále přichází stížnosti na špatný zvuk při divadelních představeních. 

Závěrem roku byl zpracován dramaturgický plán divadelních představení na předplatné na rok 

2020, který vychází z nabídek oblastních a pražských divadel, je přihlíženo k finančním 

nákladům na představení, technickým možnostem krnovského divadla a k atraktivnosti pro 

diváky.  

 
 

2.3.2 Akce mimo předplatné: divadla, koncerty, zábavné pořady 

 

21. 3.  Shirley Valentine        614 

13. 5.   Caveman         488 

11. 6.   Ivo Šmoldas a Pepa Štross       161 

8. 9.  KHS – 4TET          585 

27. 10.  Hvězda         341 

18. 11.  Zdeněk Izer Na plný coole       511 

30. 11.  Vánoční koncert Josefa Vágnera      240 

11. 12.  Screamers         237 
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2.3.3 Představení pro děti a mládež 

 
27. 1. O pekelném křišťálu        136 

3. 3. Princezna ze mlejna        292 

13. 4. Čtyřlístek II.         156 

8. 4.  Divadelní centrum Zlín – představení pro SŠ           2 představení  827 

20. 10. Velké dobrodružství malého brouka      125 

10. 11. Čertův švagr         225 

15. 12. O princezně, která ráčkovala       219 

 
 

2.3.4 Akce ostatních pořadatelů – pronájmy divadla 

 

Celkem bylo uzavřeno 14 smluv na pronájem divadla. 

6. 4  Jarní koncert DOM       

26. 4. Od srdce k srdci        

18. 5. Swingobraní 

2. 5. Krnovské slunéčko 

18. 6.  Pan Theodor Mundstock       

26. 6. Koncert SAH 

16. 9. Dva nahatý chlapy 

15. 10. Planeta Země     2 představení 

12. 11. Hana Zagorová 

15. 11. Stužkovák SPgŠ a SZŠ 

3. 12. Zamilovaný sukničkář 

19. 12. Vánoční besídka SPgŠ a ZZŠ 

21. 12. Vánoční koncert DOM 

16. 12. Štěpán Rak a Jana Boušková 
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2.3.5 Lidové divadlo Krnov při MIKS 

 
Soubor uvedl premiéru divadelní pohádky O princezně, která ráčkovala, s kterou vystoupil 

premiérově v Městském divadle Krnov. Pohádku O pekelném křišťálu odehrál 2x, dále uvedl 

2x divadelní hru Julien v nesnázích (Mátový nebo citrón) v okolních obcích. Soubor se zúčastnil 

akce Třebovický koláč. 

 

Představení v Městském divadle Krnov  Počet Účast 

       

Divadelní představení v rámci předplatného 7 2 856 

Ostatní představení a zábavné pořady  8 3 177 

Představení pro děti a mládež   8 1 980 

Celkem akcí MIKS    23 8 013 

Celkem ostatních akcí - odhad účasti  15 7 030 

CELKEM AKCÍ    38 15 043 
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2.4 MĚSTSKÉ MUZEUM 

 

Městské muzeum sídlí ve Flemmichově vile, kde se nacházejí také výstavní prostory. V roce 

2019 bylo zrealizováno 47 aktivit s celkovou účastí 7 248 osob (v přehledu nejsou uvedeni 

návštěvníci expozic, které jsou umístěny mimo výstavní prostory). V roce 2019 klesl počet 

návštěvníků oproti minulému roku. Příčinou je vysoká návštěvnost mimořádné akce – výstavy 

Korunovační klenoty na dosah /2018/, která byla velmi navštěvovaná veřejností, ale hlavně 

školami (pořádali jsme pro každou školu komentovanou prohlídku). 

 
 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 6 091 7 194 7 694 8 933 7 248 

Počet akcí 35 41 36 106 47 
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2.4.1 Výstavní činnost 

 

Výstavy současného výtvarného umění 

do 13. 1. 2019  „Peníze nebo život“ – výtvarný obou ZUŠ Krno 

26. 1. – 10. 3.  Antonín Kroča. Malba.  

6. 3. – 31. 3.  Kov a keramika. Vladimír Víteček 

15. 3. – 5. 5.  Výstava nominovaných děl 3. ročníku České Ceny za architekturu 

6. 4. – 5. 5.  Krajiny Vladimíra Vocelky  

10. 5. - 31. 5.  Výtvarná výpověď dětí 2019. ZUŠ s.r.o. 

8. 5. - 12. 5.  Kam na výlet na Krnovsku aneb namaluj si svůj svět          

11. 5. – 23. 6.  „Výtvarná výpověď dětí“ výstava žáků ZUŠ s. r. o. Krnov  

29. 6. – 25. 8.  Salon neprofesionálních umělců 

31. 8. – 6. 10.  Ladislav Steininger. Hlubinou víření. Grafika, malba, objekt 

13. 9. – 20. 9.  George Doupas. Někde v Číně. Fotografie  

12. 10. – 17. 11. Krzystof Rusiecki 

23. 11. – 12. 1. 2020 Jiří Valeš. Tajemství šerosvitu. 

 

Muzejní a tematické výstavy 

do 28. 2.  Plechové retro hračky  

16. 3. – 5. 5.  „Pohledy na Krnov IV.“ historické fotografie a pohlednice   

18. 5. – 1. 9.  Historické hudební nástroje ze sbírky Jaromíra Růžičky 

13. 9. – 20. 11. Krnov v éře Hohenzollernů – dlouhodobá výstava 

26. 11. – 4. 12. Adventní věnce – prodejní výstava 

17. 12. – 16. 2. 2020 Hvězdy stříbrného plátna  

 

Další muzejní výstavy 

Flemmichova vila 

9. 10. 2018 – 20. 6. 2019  Nové přírůstky archeologických sbírek MMK VIII. 

18. 1. – 20. 6.    Nové přírůstky archeologických sbírek MMK IX. 

od 20. 6. 2019   Nové přírůstky archeologických sbírek MMK X. 



 
 

37 
 

Zámek Slezské Rudoltice 

1. 6. 2014 – 30. 10. 2019   Archeologické nálezy Krnovska a Osoblažska, Osídlení Zadního 

cvilínského kopce od pravěku po středověk 

1. 5. 2016 – 30. 10. 2019   Nové přírůstky archeologických sbírek MMK IX. 

 

2.4.2 Odborná činnost 

 

Příprava expozic 

Příprava expozic nových, úprava a doplnění stávajících z vlastních sbírkových fondů a zápůjček 

jiných muzejních institucí (přehled viz. níže), obsahově scénáristická a organizační příprava 

 Zámecká expozice Slezské Rudoltice – příprava zámecké expozice na turistickou 

sezónu úprava a doplnění stávajících z vlastních sbírkových fondů a zápůjček jiných 

muzejních institucí, obsahově scénáristická a organizační příprava 

 Zámecká expozice Slezské Rudoltice – příprava zámecké expozice na turistickou 

sezónu – salón, pánský pokoj, ložnice, jídelna, přípravna, pánská pracovna z vlastních 

sbírkových fondů, doplnění o zapůjčené sbírkové předměty z Muzea v Bruntále, zámku 

Velké Losiny, NPÚ Kroměříž – zámek Hradec nad Moravicí, tvorba textů a popisků, 

průběžné monitorování teploty a vlhkosti, úprava a doplnění stávající expozice. 

 Expozice zbraní na zámku ve Slezských Rudolticích – úprava expozice zbraní a 

doprovodných textů z vlastních sbírkových fondů, doplnění o zapůjčené sbírkové 

předměty z Muzea v Bruntále a NPÚ Kroměříž – zámek Hradec nad Moravicí. 

 Expozice lidového umění na zámku ve Slezských Rudolticích. Úprava expozice a 

doprovodných textů z vlastních sbírkových fondů. 

 Archeologická expozice na zámku Slezské Rudoltice – stručná ukázka nálezů od 

nejstarší doby kamenné po středověk, včetně nových přírůstků archeologické sbírky 

muzea Krnov. Průběžné obměňování expozice. 

 Expozice zámecké galerie na zámku v Linhartovech - kontrola stávající expozice, 

průběžné monitorování teploty a vlhkosti, jednání se správcem zámku týkající se 

plánované obměny expozice, úprava textů a popisků 
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Příprava výstav  

Obsahově-scénáristická a organizační příprava výstav výtvarného umění, tematických výstav 

a muzejních výstav – vlastních i převzatých.   

Obsahově-scénáristická příprava odborných textů, exponátů a výstavních prostředků, 

organizační práce a instalace. 

Významné devítky – příprava textů pro 12 panelů, obrazového doprovodného materiálu a 

popisků k obrázkům.  

Krnov v éře Hohenzollernů – obsahově – scénáristická příprava, příprava doprovodných textů, 

výběr exponátů. 

 

 

Výzkumné a odborné úkoly, dokumentační činnost:  

 

 Realizace projektu „Umění v pohraničí“ – ve spolupráci s POK Prudnik . Doba realizace 

projektu 1. 12. 2019 – 30. 9. 2020. – viz. Hodnocení činnosti projektového střediska. 

 Historický místopis Krnova (Mgr. Alexandr Michl – Bernard): práce na rozsáhlé studii 

mapující historickou topografii města Krnova, která se stane podkladem pro 

monografii. Je to základ dalšího výzkumu zaměřeného na ekonomické, sociální a 

společenské aspekty vývoje Krnova od 16 – 18. století s možným dalším přesahem do 

mladších období. Probíhala heuristika, zpracovávání pramenů uložených v Zemském 

archivu v Opavě a Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově, rešerše 

archivního materiálu, spolupráce s obcí Zátor – rešerše archivního materiálu; 

spolupráce s firmou AGPOL s. r. o. na Územní studii krajiny ORP Krnov – zadavatel MěÚ 

Krnov – odbor výstavby  

 Krnov v raném novověku:   (Mgr. Alexandr Michl – Bernard): dlouhodobý výzkumný 

záměr zaměřený na dějiny města Krnova od roku 1523 do roku 1742. Práce průběžně 

probíhají od března roku 2015 a zahrnují rešerše archivního materiálu z fondů 

uložených ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově: Archiv města 

Krnova, Archiv města Krnova – Dodatky, Farní úřad Krnov, a fondů uložených 

v Zemském archivu v Opavě: Pozůstalost Jana Spatziera, Karolínský katastr, 
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Hejtmanský úřad knížectví opavsko – krnovského, Velkostatek Krnov, Velkostatek 

Krnov – dodatek, Královský úřad Opava. Dále průběžně probíhá shromažďování 

odborné literatury a článků k tématu. Z daného výzkumu byla realizována výstava 

Hohenzollernové v Krnově. 

 Úsek archeologie (Mgr. Svatopluk Bříza): Zpracováno 863 ks nových nálezů 

z povrchových sběrů. Sledovány zásahy do terénu v historickém centru Krnova a 

hlášeny následně archeologickému pracovišti NPÚ ú.o.p. Ostrava.  

Průběžně sledován průběh výzkumu NPÚ, ú.o.p. Ostrava, na území města Krnov. 

Dokončeno a odesláno do archivu Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně 12   

nálezových zpráv. 

Mgr. Jan Boček – externista - zpracováno 7 nálezů 

 
Příprava odborných i popularizačních textů, přednášek a odborných výkladů  

 

 kalendář Krnov v proměnách – popisky k fotografiím;  

 Dobrodružný průvodce Krnovem pro děti – texty, kontrola faktografické správnosti;  

 Textilnictví v Krnově – průvodcovské texty – kontrola faktografické správnosti;  

 Facebooková stránka Městské muzea v Krnově – seriál Poklady z depozitáře 

krnovského muzea – texty, výběr fotografií, popisky;  

 Facebooková stránka Historie Krnova – příspěvky z dějin města Krnova (1. Nejstarší 

dochovaná městská kniha Krnova a přijímání k měšťanskému právu v Krnově – dva 

unikáty na moravsko – slezském pomezí; 2. Nejstarší dochovaná městská kniha Krnova 

a přijímání k měšťanskému právu v Krnově 2 – podmínky přijetí; 3. K počátkům města 

Krnova) 

 K archeologickým nálezům a výzkumům – Staré Město u Bruntálu, Schirmeisenovy 

výzkumy na Burgbergu, Archeologie Zátora – Louček, Archeologie Bohušova, 

Archeologie Hrozové, Nálezy kultury s lineární keramikou na Krnovsku, Výstavy 

archeologických nálezů; problematika eneolitu Úvalenska, kamenná industrie Úvalna 

„G“, Poloha Obecného vrchu na sever od Krnova, Polotovar kamenné broušené 

industrie Úvalno „G“, kultura nálevkových pohárů. 
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Zpracovávání odborných posudků:  

 Kubica, Michal: Deputování stavů Opavsko – krnovského knížectví na Slezském 

veřejném konventu v druhé polovině 18. století. Slezský sborník 2019. 

 

2.4.3 Realizace přednášek, služby badatelům a komentované prohlídky 

Určeno pro širší veřejnost, tematicky se vztahující k výsledkům výzkumné činnosti muzea v 

daném roce. 

Přednášky: 

 A. Michl – Bernard: Pohledy na Krnov 

 S.Bříza: Archeologická lokalita Staré Město u Bruntálu 

 Celkem se přednášek účastnilo 77 osob 

  

Odborné výklady na výstavách  

 Pohledy na Krnov IV. - A. Michl – Bernard  - 10 výkladů (320 osob) 

  

Komentované prohlídky  

 A.Michl-Bernard: Krnov v éře Hohenzollernů, výstavní síň městského muzea 

Flemmichova vila: 17. 9., 24. 9., 15. 10., 12. 11. 2019 – 4 prohlídky (82 osob) 

 

Edukační programy pro školy  

 realizovány v průběhu prohlídek výstav - 2 programy (59 osob) 

 

Badatelé  

 sděleny faktografické informace z oborů v muzeu zastoupených – 49 dotazů 

 Vyhledávání a zpracování materiálů ke studijním, publikačním i soukromým účelům 

pro badatele prezenční i elektronickou formou – 28 osob  
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2.4.4 Prezentační činnost 

 

Akce 

 Kam na výlet na Krnovsku aneb namaluj si svůj svět – 54 osob 

 Noc v muzeu – 17. 5. - v rámci akce Noc v muzeu s podtitulem „Co Čech, to muzikant“ 

vystoupily dětské sbory z Krnova a Prudniku. Pro rodiny s dětmi byly připravené 

poznávací stanoviště, tematicky zaměřené na hudební skladatelé a hudební nástroje, 

skákací hrady, popřípadě výuka na djembe. Součástí akce byla vernisáž výstavy 

historických hudebních nástrojů. Akce byla realizována v rámci česko-polského 

projektu. Návštěvnost akce: 257 osob  

 Mezinárodní den muzeí – 18. 5. – volný vstup do prostor Flemmichovy vily (111 osob) 

 Kavalerie – 28. 6. – koncert country kapely, návštěvnost 198 osob. 

 Dny evropského kulturního dědictví – 15. 9. - volný vstup do Flemmichovy vily, 

komentované prohlídky pro veřejnost (47 osob). 

 

Konference, semináře – aktivní účast zaměstnanců MMK: 

 100 let Československa.II., XVI. pražská konference středoškoláků, DOMUS,  

Praha 12. – 14. 12. 2019, Mezerová – předseda poroty  

 

Publikační činnost: 

 Michl-Bernard, Alexandr – Gerlichová (Zajícová), Ivana – Křiva, Jiří: Pohledy na Krnov. 

Krnov, 2019, nestr., 500 ks. 

 Michl-Bernard, Alexandr – Machů, Vlastimil: Z historie obcí Brantice a Radim. Brantice 

2019, 229 s. 650ks 

 Bříza Svatopluk: Katalogy výstav Nové přírůstky archeologických sbírek MMK VIII., IX., 

X. 

 Texty do Krnovských listů 
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 Michl-Bernard, Alexandr: Původ měšťanů přijímaných k měšťanskému právu 

v Krnově v letech 1522 – 1742 na základě rozborů záznamů v nejstarší dochované 

městské knize Krnova. 

 Bříza,Svatopluk. – Ulahel, Petr: Úvalno (okr.Bruntál), PV 60-1, s.202-203, obr.11 

 Bříza,Svatopluk. – Sedláček, Jaroslav: Býkov (okr.Bruntál), PV 60-1, s.210, obr.4 

 Bříza,Svatopluk. –Feilhauer, Rudolf: Úvalno (okr.Bruntál), PV 60-1, s.255-256, obr.10 

 příprava publikace Krnovsko v pravěku a ranné době dějinné s Mgr. Markétou 

Janákovou (Muzeum Chebska) 

 

2.4.5 Muzejní fondy 

 

 Akvizice: celkem 34 přírůstkových čísel, z toho nákup: 19, vlastní sběr: 15, tj. 889 kusů 

sbírkových předmětů. 

 Početní stav muzejních sbírek:  8 499 přírůstkových čísel, tj. 20 883 kusů předmětů 

 Evidence v Centrální evidenci sbírek MK ČR: celkem 1 evidenční záznam: Hlášení změn 

do CES MK ČR za roky 2017,2018 

 Evidence muzejních sbírek 1. stupně – chronologická. V chronologické evidenci k 31. 

12. 2019 evidováno celkem pod 34 přírůstkovými čísly 889 sbírkových předmětů. 

 Odborná práce se sbírkami – zpřesňování popisů, doplňování dalších údajů o 

sbírkových předmětech; odborné určení pro druhostupňovou evidenci; oceňování 

půjčovaných sb. předmětů; kompletace, popis – 469 ks zařazení archeologického 

materiálu – 15 přírůstkových čísel 

 Pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky: počet výpůjček jinému subjektu: 583 ks (13 

smluv), počet výpůjček od jiného subjektu: 52 ks  (4 smlouvy). Související výkony – 

výběr předmětů, veškeré evidenční záznamy, smlouvy atd. 

 Kontrola sbírkových předmětů – instalovaných ve stálých muzejních i památkových 

expozicích a na výstavách vlastních i zapůjčených jiným  
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 Restaurování sbírek: externí – 7 sbírkových předmětů muzejního fondu, pro externí 

restaurování (předpoklad v roce 2020) podána žádost o dotaci z programu ISO MK ČR 

(3 staré tisky – knihy)  

 Depozitární režimy – označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání, vydávání 

sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, aktualizace 

lokačních seznamů, kontroly stavu sbírek, úklidy depozitářů, doplnění regálů, kontroly 

depozitářů apod. Zavedena depozitární kniha, doplněny termohydrografy a 

depozitární knihy 

 

2.4.6 Další doprovodná činnost muzea 

 

 Muzejní knihovna: celkem 851 knihovních jednotek; přírůstky 33 knih. Systematický 

nákup odborné muzejní literatury, umělecko – historické literatury a literatury 

zabývající se regionální historií, vedení evidence muzejní knihovny elektronickou 

formou, zpracování a katalogizace nezpracované části knihovny pro badatelské účely. 

 Prohlubování spolupráce se Slezským zemským muzeem v Opavě, Vlastivědným 

moravským muzeem v Šumperku, Vlastivědným muzeem v Bruntále, Muzeum Ziemi 

Prudnickiej v Prudniku, Muzeem slezského venkova v Holasovicích, Obecním úřadem 

Slezské Rudoltice, Městským úřadem v Městě Albrechticích, městským muzeem v 

Hlubčicích a Obecním úřadem v Úvalně, DOMUS v Praze 

 Rozšiřování povědomí o existenci a činnosti muzea 

 Péče o nemovitou kulturní památku: Flemmichova vila a zahrada, Hlubčická 20, Krnov.  

 Nákupy a doplnění výstavnického fundusu, skel a drobného výstavnického materiálu 

(vázáno na výši rozpočtu střediska Městské muzeum Krnov), mobiliáře vily, depozitářů 

a zahrady 

 Pronájem výstavních prostor a učebny, pronájem zahrady za účelem konání svatebních 

obřadů a soukromých akcí. 
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Akce v Městské muzeu Krnov 2019 Počet Účast 

Výstavy 24 6 043 

Komentované prohlídky 16 461 

Jednodenní akce 5 667 

Přednášky 2 77 

CELKEM AKCÍ: 47 7 248 
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2.5 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

SEV v roce 2019 zorganizovalo 75 akcí s celkovou návštěvností 3 713 osob.  

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 4 863 4 617 2 112 3 051 3 713 

Z toho programy 1 330 1 672 1 243 1 150 1 194 

Počet akcí 72 99 85 66 75 
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2.5.1 Pravidelné jednorázové aktivity 

 

Odborný seminář pro pracovníky státní správy a odbornou veřejnost 

Ve spolupráci s odbory životního prostředí Města Krnov a Města Bruntál byl uspořádán 26. 3. 

2019 seminář „Ochrana dřevin při stavební činnosti; jmelí – současná problematika; 

přístrojová diagnostika stromů – možnosti jejich využití“. Celodenní akce v prostorách 

koncertní síně se zúčastnilo celkem 53 zájemců. Lektory akce byli dendrologové a soudní znalci 

Ing. Eva Mračanská a Ing. Dušan Martiník. 

 

Putování ke studánce 

Ve spolupráci s Městem Krnov, OKČT Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov a dalšími organizacemi byla 

uspořádána 30. 3. 2019 tradiční jarní procházka u příležitosti Světového dne vody. Akce se 

celkem zúčastnilo cca 350 dětských i dospělých návštěvníků. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tradiční jarmark ke Dni Země  

19. ročník Tradičního jarmarku ke Dni Země proběhl na Hlavním náměstí v Krnově v sobotu 

27. dubna. Odhadovaná návštěvnost byla 1 700 obyvatel Krnova.  

Program byl zaměřen na zvířata, návštěvníci se tak mohli seznámit s dravci a sovami u 

sokolníka, zjistit se včelaři co se děje v úlu, vyzkoušet si aktivity lesní pedagogiky, nebo se se 

svými čtyřnohými miláčky zúčastnit Voříškiády. Ve stáncích proběhla prezentace tradičních 

řemesel a s těmi novodobějšími seznamovali návštěvníky žáci krnovských středních škol. 

V kulturním programu vystoupila dechovka Krnovanka, jazz-funková kapela Lucky Joke, 

cimbálová muzika Cvilíňa, zpěváci MSP Prudnik a kapela Klíč. 
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Jarmark byl pořádán jako jedna z aktivit česko-polského projektu Náš svět hudby (reg. č. 

CZ.11.4.120.0.0/16_026/0001083) podpořeného z prostředků EU v rámci programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko. 

 

 
 

 

Akce byla propagována v médiích (Krnovské listy, Deník, TV Polar).    Reportáž TV Polar je 

dostupná on-line: https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/krnov/11000015985/oslavy-dne-zeme-

na-krnovskem-hlavnim-namesti 

 
 
 

Soutěž Betula pendula 

25. ročníku vědomostní soutěže zaměřené na problematiku ochrany přírody a krajiny pro žáky 

ZŠ v Krnově se zúčastnilo celkem 58 žáků krnovských základních škol, kteří tvořili 3členné 

soutěžní hlídky. Akce proběhla 8. 6. v prostorách přírodní památky Staré hliniště. V průběhu 

vyhodnocení si soutěžící spolu s 12 členy doprovodu opekli špekáčky.  

 

 

 

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/krnov/11000015985/oslavy-dne-zeme-na-krnovskem-hlavnim-namesti
https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/krnov/11000015985/oslavy-dne-zeme-na-krnovskem-hlavnim-namesti
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Záchrana unikátních odrůd – výsadba genofondového sadu  

Ve spolupráci s městem Krnov, ZO ČSOP Slezské odrůdy, ČSOP Levrekův ostrov, Skauty Krnov, 

spolkem Rošťáci Krnov, Bumblebees Čmeláci Zátor, Klubem rodičů ZŠJN Krnov a dalšími 

partnery byl 2. 11. za účasti téměř 130 nadšenců vysazen sad s unikátními druhy původních 

jabloní a hrušní z Krnovska a Osoblažska. Jedná se o druhy, které se zde pěstují již více jak 100 

let.  

        
 

 
 

2.5.2 Průběžné aktivity 

 

EVVO pro školská zařízení 

V roce 2019 byla doplněna výuka školských zařízení spádové oblasti realizací 57 ekoprogramů 

s celkovou účastí 1194 žáků spolu s 96 členy pedagogického doprovodu (celkem 

1970 žákohodin). Průměrná délka programů byla více jak 2 vyučovací hodiny (2 × 45 minut). 

Ekoprogramy probíhaly nejčastěji v přírodě (okolí škol, vrch Cvilín, nebo prostor PP Staré 

hliniště…), případně v učebně MIKS Krnov. Dle požadavků pedagogů byly jednotlivé programy 

zaměřeny na rozvinutí témat probíraných v daném období, nebo na poznání místa realizace s 

důrazem kladeným na pochopení vztahů v ekosystému a vlivu člověka. Pro jednotlivé 

ekoprogramy byly tištěny pracovní listy a mimo to si účastníci odnesli i drobné dárky 

(samolepky s motivem ochrany přírody). Část programů byla zaměřena na práci s přírodním 

materiálem a související výtvarné aktivity (včelí vosk, zdobení kraslic, keramická hlína, práce 



 
 

49 
 

s recyklovanými materiály…). U programů pro mateřské školy byly, v rámci spolupráce 

s krnovskými mateřskými školami, realizovány i odpolední akce pro rodiče s dětmi – 

„velikonoční a vánoční tvoření“ a tvoření ke Dni matek.  

 

Kurzy pro veřejnost 

Ve spolupráci s projektovým oddělením byly realizovány rukodělné kurzy pro veřejnost, jako 

pokračování úspěšných česko-polských aktivit v rámci kurzu Šikovné ruce. Celkem bylo 

realizováno 11 kurzů, jejichž 167 návštěvníků si vyzkoušelo techniky barvení (enkaustika, 

hedvábí), výrobu dekorací (lept skla, tvorba jarních dekorací), práci s keramickou hlínou a 

ovčí vlnou i výrobu svíček a mýdel. 

 

Realizace pobytových akcí 

V termínu 25. – 27. 9. 2019 proběhl pobytový kurz EVVO pro žáky ZŠ Dvořákův okruh Krnov v 

rekreačním středisku Bílá Holubice (Moravice). Celkem se akce zúčastnilo 37 žáků a 4 členové 

pedagogického doprovodu.  

 

Ekoporadenství 

Zajištění provozu Ekoporadny MSK v rámci pokračování projektu Rozvoj sítě 

environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji realizovaného spolu s Městem 

Bruntál, sdružením Hájenka Kopřivnice, EICO Ostrava a MSK. V rámci tohoto projektu je 

realizován rovněž provoz telefonické informační linky (tzv. Zelený telefon). Celkem bylo 

zodpovězeno 23 ekodotazů (včetně konzultací pro média). 
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Provoz sběrného místa pro handicapované živočichy 

Ve spolupráci s Městem Krnov a KÚ MSK je provozováno Záchytné místo první pomoci 

handicapovaným živočichům a zajištění jejich dalšího ošetření a umístění ve specializovaných 

zařízeních (Záchranná stanice Bartošovice na Moravě). V roce 2019 bylo realizováno celkem 

13 výjezdů k handicapovaným živočichům. 

 

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/kanata-lovi-na-polich-bez-snehu-hrozi-jim-
urazy-20190123.html 
 

 
 
 

Spolupráce s Krajským úřadem MSK při realizaci Koncepce EVVO MSK a MA21 

Účast na pracovních seminářích pořádaných MSK, spolupráce při aktualizaci Koncepce, 

informování o nabídkách SEV Krnov v rámci Moravskoslezského kraje. Účast na jednání 

Řídícího výboru pro MA21 v MSK. 

 

Koordinace managementu PP Staré hliniště Krnov 

Ve spolupráci se ZO ČSOP 67/09 SEKOS – Jeseníky Krnov a orgány ochrany přírody.  

 

  

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/kanata-lovi-na-polich-bez-snehu-hrozi-jim-urazy-20190123.html
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/kanata-lovi-na-polich-bez-snehu-hrozi-jim-urazy-20190123.html
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2.5.3 Ostatní 

MIKS – Středisko ekologické výchovy spolupracovalo s dalšími subjekty (Stanice mladých 

přírodovědců Bruntál, Muzeum Bruntál, Moravskoslezský kraj…) v rámci konzultační a 

metodické pomoci. 

SEV Krnov poskytuje konzultace školským zařízením Krnova při podávání grantových žádostí 

se zaměřením na EVVO. 

SEV Krnov spolupracuje s Muzeem v Bruntále jako člen sbírkotvorné komise a poskytuje i 

konzultační služby orgánům místních samospráv. 

 

Akce Střediska ekologické výchovy Počet Účast 

Ekoprogramy 57 1 194 

Seminář "ochrana dřevin" 1 54 

Pobytové programy (vícedenní) 1 37 

Putování ke Studánce 1 350 

Genofondový sad 1 130 

Ekoporadenství 1 23 

Kurzy pro veřejnost 11 167 

Betula Pendula 1 58 

Tradiční jarmark  1 1 700 

Celkem akcí SEV 75 3 713 

 

 

 

 

 

 

 

 


