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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 2017 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 89 440 osob. 

V květnu roku 2017 došlo ke změně organizační struktury, která vypadala následovně: 
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Návštěvnost středisek a akcí za rok 2017 

Rok 2017 Počet akcí Návštěvnost 

Kino Mír 70 Krnov 1 185 39 356 

Koncertní síň sv. Ducha 103 9 894 

Městské divadlo 42 16 880 

Městské muzeum a Flemmichova vila 36 7 694 

Středisko ekologické výchovy 85 2 112 

Dámská jízda 1 160 

KRRR! FILMFEST Krnov 1 1 719 

Ekompilace 1 700 

Noc v muzeu 1 300 

Wagon v zahradě 1 205 

Krnovské hudební slavnosti 4 8 021 

Šikovné ruce – projekt 18 480 

Burčákobraní 1 296 

Country bál 1 202 

Myslivecký den 1 300 

Krnovanka v zahradě 1 200 

Folk v zahradě 1 226 

Letní kino 26 465 

Jazzový podvečer 2 230 

CELKEM 1 511 89 440 
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MIKS Krnov spolupracoval s městem Krnov na akcích působících v oblasti kultury (např. 

oslavy Dne vítězství, Ples MěÚ, Oceňování osobností kultury a sportu, oslavy svátku Den 

vzniku samostatného Československého státu, Oceňování policistů, Trofeo Niké Jeseníky 

2017 apod.). Mezi nejnáročnější akce spolupořádané s městem Krnov byly akce 20 let od 

povodní 1997, Dobré srdce Krnova a Adventní trhy 2017. Dále pomáhal při organizaci 

Festivalu kávy v září 2017. 

 
 
1.2 Hospodaření organizace 

 
Celkové náklady na provoz MIKS za rok 2017 činily 25 116 059 Kč. Z toho dotace od 

zřizovatele činila 15 786 115 Kč. Zbývající část, tedy 9 329 944 Kč, si MIKS zajistil z hlavní a 

vedlejší činnosti a získaným spolufinancováním na realizaci projektů.  

Celkový hospodářský výsledek MIKS za rok 2017 činil -11 463 Kč. 

Záporný hospodářský výsledek byl zapříčiněn nutnou generální opravou dodávky na konci 
roku. 
 
Srovnání za posledních 5 let 

 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

celkové náklady 19 646 612  21 710 325  22 653 322  23 223 421 25 116 059 

dotace 
zřizovatele 
celkem 12 195 291 13 613 262 14 245 100 13 912 606 15 786 115 

z toho           

provoz 3 840 200  4 516 414  4 833 500  5 559 791 5 883 049 

odpisy 1 010 004  1 009 943  1 004 687  1 029 947 1 684 901 

mzdy 5 004 800  5 054 884  4 851 398  4 866 344 5 533 149 

OON 1 049 143  1 114 925  1 199 892  1 310 303 1 414 255 

účelově vázané 
dotace 1 291 144  1 917 096  2 355 623  1 146 221 1 270 761 

HV -359 332,31 387 573,11 139 795,60 127 919,40 -11 462,81 

  



 
 

7 
 

1.3 Akce MIKS Krnov 

 

Dámská jízda aneb oslavme si svůj svátek – 8. 3. 2017 

V rámci Mezinárodního dne žen proběhla v prostorách Koncertní síně sv. Ducha akce 

„Dámská jízda II. aneb oslavme si svůj svátek“. Na akci vystoupili slovenské pěvecké trio La 

Gioia a imitátor M. Jacksona. Dále byla pro návštěvníky připravena módní přehlídka z dílny 

Střední průmyslové školy Krnov. Během celé akce v prostorách koncertní síně probíhala 

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

kosmetika Avon, kosmetické služby, masáže, zdravá výživa, vonné svíce apod.). Na závěr 

akce proběhlo losování tomboly z dárků od krnovských firem, které se v koncertní síni 

prezentovaly. Akce měla obrovský úspěch a ženy tento druh akce hodnotily kladně a 

odcházely nejen s květinou, ale i dobrou náladou. Celková účast byla 160 osob. 
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KRRR! - 7. – 9. 4. 2017 

12. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! V termínu 7. – 9. 4. 2017 bylo promítnuto 9 

představení s 9 celovečerními filmy, 2x se konala tematická přednáška. Akreditovalo se 190 

zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 719 diváků. Bylo 

vydáno 250 ks přehledných brožur o promítaných filmech, informace o prvním 

trojrozměrném kině v Polsku, o vývoji kinematografie na východě a o Bánské Bystrici, která 

patřila mezi čtyři slovenská města, která měla dvě 70 mm kina. 

 

 

 

 

Noc v muzeu – 16. 6. 2017 

Program na zahradě Flemmichovy vily byl určen především pro rodiny s dětmi –kulturní 

program za měřen na téma „Jak funguje muzeum“ – program ve vile i na zahradě, vernisáž 

výstavy Štěpána Mikulky, vystoupení hudebního oboru ZUŠ s.r.o. Krnov, tanečního kroužku 

Hlubčánek a hudební skupiny Kavalérie, atrakce a soutěže pro děti na stanovištích, 

občerstvení. Návštěvnost akce: 300 osob  
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Myslivecký den – 24. 6. 2017 

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

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

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

konceptu a zajištění materiálu.  

V letošním roce se účast vyšplhala na 300 osob.  

 

Jazzový podvečer - 29. 7. 2017, 1. 9.2017 

Před Bauerovou kavárnou se poprvé uskutečnily dva jazzové podvečery. První se konal 29. 7. 

2017 od 19:00 hodin, k poslechu zahrála krnovská kapela Swing kvartet. Vzhledem k tomu, 

že bylo krásné počasí se akce zúčastnilo cca 180 návštěvníků a koncert byl hodnocen velmi 

kladně. Na základě tohoto jsme se rozhodli zrealizovat druhý jazzový podvečer, a to 1. 9. 

2017 od 19:00 hodin opět před Bauerovou kavárnou. Na koncertě vystoupilo opavské 

uskupení Variable Band pod vedením J. Foltýna. V tento podvečer pršelo, byli jsme tedy 

nuceni koncert přesunout do vnitřních prostor Bauerovy kavárny. I tak byla akce úspěšná a 

navštívilo ji cca 50 návštěvníků.  

Celková návštěvnost obou akcí byla 230 osob. 
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Letní kino 

Během letních prázdnin pokračovala tradice „Letního kina“. Tentokrát jsme se rozhodli letní 

kino provozovat opět v zahradě Kina Mír 70 Krnov. Návštěvnost byla v červenci i srpnu velmi 

podobná, výběr filmů byl limitován stávající promítací technikou. Bylo odpromítáno celkem 

26 filmů a celková návštěvnost byla 465 diváků. 

 

 

Folk v zahradě – 14. 7. 20147 

První ročník hudební akce konané na zahradě Flemmichovy vily. Koncept večera byl postaven 

na angažování známé osobnosti folku a obohacení nabídky kulturního života v Krnově. Pro 

první ročník byl vybrán písničkář a právník JUDr. Ivo Jahelka. I přes nepřízeň počasí  

návštěvníci nezklamali a hojná účast posluchačů předčila očekávání pořadatelů. Folk 

v zahradě měl tak velký úspěch, že byl zařazen do stálého programu naší organizace i pro 

další léta.  

Počet hostů dosáhl 226 osob.  
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Wagon v zahradě – 11. 8. 2017 

Tradiční taneční country večer v zahradě Flemmichovy vily, který si svou přízeň získává i za 

hranicemi našeho města. Tento koncert již realizujeme několik let a díky vytvořené tradici je 

součástí konceptu i do let dalších.  

 

 

 

 

 

Krnovanka v zahradě – 25. 8. 2017 

Již tradiční koncert kapely Krnovanka se uskutečnil v zahradě Flemmichovy vily dne 25. 8. 

2017 od 15:00 hodin. Akce je určena především starším posluchačům, ale i tentokrát si na 

vystoupení našla cestu široká krnovská veřejnost všech věkových kategorií.  

Návštěvnost: 205 osob 
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Krnovské hudební slavnosti – 7. 9. – 10. 9. 2017 

16. ročník Krnovských hudebních slavností se uskutečnil v termínu od 7. do 10. 9. 2017. 

Krnovské hudební slavnosti byly rozděleny do 3 bloků: 

Zahajovací koncert: program Divy lásky a hudby – OPERA DIVAS v podání Andrey Kalivodové, 

Pavlíny Sénić a Terezy Mátlové za klavírního doprovodu Ladislavy Vondráčkové. Tento velmi 

úspěšný koncert byl vyprodán během 2 týdnů. Návštěvnost 177 osob. 

 

Dvoudenní festival v zahradě SVČ Krnov: ve spolupráci se zmíněnou organizací proběhly dva 

dny plné hudby v zahradě Střediska volného času – v pátek 8. 9. a v sobotu 9. 9. 2017 mohli 

diváci v zahradě vidět a slyšet mnoho hudebních žánrů, kapel a interpretů, kteří jsou již 

několik let ikonou naší hudební scény. Hlavními hvězdami byli: Dalibor Janda, David Koller, 

kapela Jelen nebo Rybičky 48. Návštěvnost se vyšplhala na 7201 osob.   

 

Závěrečný koncert: PROMĚNY – ČECHOMOR + Janáčkova filharmonie Ostrava – pod 

taktovkou dirigenta Jana Kučery proběhl 10. 9. v Městském divadle v Krnov. Tento galavečer 

již tradičně uzavřel celý blok KHS 2017. Návštěvnost se vyšplhala na 643 osob.   

Celková návštěvnost Krnovských hudebních slavností: 8021 osob 
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Burčákobraní – 16. 9. 2017 

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí proběhl 2. ročník této nádherné akce.  Místem 

konání byla zahrada Flemmichovy vily. Celá akce, i přes k nepřízeň počasí, velmi mile 

překvapila svou vysokou návštěvností. Také v letošním roce byl koncept nezměněn a senioři 

měli v rámci „Dne seniorů“ vstup zdarma.   Součástí programu byla účast známých vinařství 

z Jižní Moravy, která nabízela kvalitní burčák, hudební doprovod zajistil folkař Pepa Štross, 

Cvilíňa a BT MINI.  

 Neskutečná návštěvnost: 296 platících osob, 182 seniorů, 48 dětí 

 

 

 

 

 

Ekompilace – 23. 9. 2017 

Jako náhrada za zrušený Jarmark ke Dni Země využilo SEV Krnov možnost zapojit se do akce 

Ekompilace – hudebního festivalu propagujícího problematiku třídění odpadů. V rámci akce 

zahrály dne 23. 9. na krnovském náměstí, jak začínající kapely (např. All These Memories, 

Megaphone a další), tak i populární Thom Artway a kapela Wohnout, která celou akci 

zakončila. V průběhu akce se na náměstí prostřídalo několik stovek návštěvníků v průběhu 

dne a závěrečný koncert si nenechalo ujít cca 700 lidí. 
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Country bál – 11. 11. 2017 

Druhý ročník country zábavy konaný v sále SVČ Krnov. Koncept akce byl mírně pozměněn 

vzhledem k poznatkům z prvního ročníku. Osa programu byla podobná, změnil se výběr 

doprovodného programu, soutěží a systém cen. Prostory SVČ Krnov jsou limitovány svou 

kapacitou, ale vzhledem k fluktuaci návštěvníků, mohla být účast o něco vyšší. V předprodeji 

byla prodána skoro všechna místa k sezení. Posluchačům, kteří si chtěli koupit lístky na 

místě, jsme vyšli vstříc a operativně zajistili další místa kolem tanečního parketu. Účast se 

vyšplhala: 202 platících osob + kapela a organizátoři 
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1.4 Projekty MIKS Krnov 

 
1.4.1 Šikovné ruce – 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 

 

Poskytnuté dotace z operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-

2020 Česká republika – Polsko – Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd.   

Jedná se o společný projekt s vedoucím partnerem MIKS Krnov realizovaný ve spolupráci s 

Prudnickim Ośrodkem Kultury i Biblioteki Publicznej. Doba realizace projektu je od 1. 10. 

2016 do 30. 9. 2017.  

Hlavním cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce (kulturních středisek MIKS a 

POK) v oblasti rozvoje mezilidských vztahů (společná realizace projektu, setkávání na 

kulturních akcích, výměna zkušeností, vzájemné vzdělávání), společenských, kulturních a 

volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu je posilování přeshraničních vazeb 

obyvatelstva. Projekt zajistil prohloubení vztahů na obou stranách hranice, rozvoj 

společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím: kreativních kurzů pro 

česko-polskou veřejnost zaměřených na různé výtvarné techniky.  

V říjnu 2017 byla vyhotovena a podána závěrečná zpráva, nyní se čeká na oficiální ukončení 

tohoto projektu. Aktivity, které proběhly v rámci projektu, jsou i nadále realizovány jako 

vlastní činnost organizace – v roce 2017 proběhly kurzy: Pletení z pedigu, Malování na 

hedvábí. 

 

Aktivity projektu na české straně v období od 1. 1. – 30. 6. 2017: 

počet kurzů: 18 

počet účastníků: 480 osob z CZ a PL 

názvy kurzů: Keramika, Malování na hedvábí, FIMO, Leptání skla, Linoryt, Výroba šperků. 

Vernisáž: výstava výrobků účastníků kurzů: termín 5. 9. 2017, akce se zúčastnila veřejnost 

z Prudniku a okolí, která byla dopravena autobusem.  
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Aktivity projektu na polské straně v období od 1. 1. – 30. 6. 2017: 

V tomto období proběhlo na polské straně 19 kurzů arteterapie s tématikou: Keramika, 

Malování na hedvábí, Linoryt, Leptání skla. Na kurzy byly vypraveny autobusy s účastníky 

z České republiky.  

 

Publikace a propagační předměty vydané v rámci projektu v roce 2017: 

 plakáty pro 18 kurzů 

 česko-polský kalendář pro rok 2018 – který obsahoval fotografie z kurzů 

 

 

 
 

 

 

1.4.2 Umění nás spojuje – od 1. 10. 2017 

 

Poskytnuté dotace z operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-

2020 Česká republika – Polsko – Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. 

Projekt zaměřený na umění – série výstav česko-polských umělců, která obohatí kulturní 

život v Krnově a Prudniku. Termín realizace započal 1. 10. 2017, ukončení je naplánováno na 

30. 9. 2018. Umělecká témata, na které je projekt zaměřen: Malba + Plastika, Grafika, 

Fotografie, Užité umění, Fotografický plenér.  
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Aktivity v roce 2017: 

 výstava Malba + Plastika v Krnově: 10. 11. 2017 – 31. 12. 2017, vernisáž 9. 11. 2017 – 

Marian Molenda, Lubomír Otisk, místo konání Flemmichova vila, součástí vernisáže 

byl hudební doprovod z PL a hosté – zajištěný autobus pro veřejnost z PL. 

 výstava Malba + Plastika v Prudniku: 20. 10. 2017 – 31. 12. 2017, vernisáž 20. 10. 

2017 – Martina Rožanská, Beata Fertala. Součásti vernisáže byl hudební doprovod 

z CZ, vypraven byl autobus s veřejností z CZ.  

 

 

1.4.3 Náš svět hudby 

 

Poskytnuté dotace z Programu: INTERREG V-A 2014–2020 Česká republika – Polsko.  

Podání a schválení projektové žádosti, anotace projektu: 

Pro rok 2018 byla během roku podána projektová žádost, která byla v listopadu 2017 

monitorovacím výborem schválena a doporučena k financování. Jedná se o dvouletý česko-

polský projekt zaměřený na hudbu a vše s ní spojené. Během dvou let budou v rámci 

projektu realizovány: hudební festival v Krnově a Prudniku, koncerty a hudební akce pro 

veřejnost v prostorách Koncertní síně, zahrad, náměstí. Dále budou realizovány akce pro děti 

se zábavně výchovným charakterem.  

Celkově byl projekt za oba partnery MIKS Krnov a POK Prudnik podpořen ve výši. 144.348,01 

EUR.  
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1.4.4 KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2017  

 

12. ročník ojedinělé filmové přehlídky proběhl v prostorách kina Mír 70 Krnov ve dnech 7. – 

9. dubna 2017. Letošní ročník navštívilo 1 179  diváků, kteří vzhlédli 9 filmových představení,  

1 odbornou přednášku a 1 krátký film. Akreditovaných diváků bylo 190, a to z ČR i zahraničí 

(Slovensko, Německo, Rakousko, Holandsko…). 

Každá filmová projekce byla zahájena odborným úvodem, který zajišťují filmoví kritici, 

profesoři filmových fakult a další odborníci z filmového okruhu.  

Krnov je jediné kino ve střední Evropě, které disponuje plně funkční technologií pro projekci 

70mm formátu - jak obrazu, tak i zvuku. Obdobné přehlídky 70 mm formátu se v celé Evropě 

pořádají dále v Norsku, Anglii a Německu – kino Mír 70 Krnov je tedy v ČR jedinečné a řadí se 

mezi evropské rarity. 

 

Program KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2017: 

 Romance o zamilovaných 

 Vysoká hra patriotů 

 Říše slunce 

 Navždy a daleko 

 Goya 

 Hook 

 Star! 

 Kam orli nelétají 

 Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti 

 

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 2017 konalo 1 185 projekcí s celkovou návštěvností 39 356 

osob. Kino Mír 70 se dle návštěvnosti umístilo v roce 2017 ze sledovaných 218 kin v České 

republice na 69. místě (z celkového počtu kin je více sálových 48). 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Návštěvnost 34 341 33 597 35 897 43 792 39 356 

Počet akcí 913 905 920 962 1 185 
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2.1.1 Pravidelné promítání 

 

Kino Mír promítalo týdně 15 až 20 představení dle aktuální nabídky filmových distributorů. 

Odpromítalo celkem 10 představení – krátké pohádky pro mateřské školy, na které přišlo 

1143 dětí. Odpromítalo celkem 10 představení – rodinné filmy pro školní družiny (kino 

Bijásek), na které přišlo 3111 dětí. Zajistilo činnost FILMOVÉHO KLUBU pro náročného 

diváka, promítlo se celkem 91 filmů a přišlo 635 diváků. Zajišťuje činnost BIO SENIOR KLUBU 

– promítlo se celkem 19 filmů a přišlo 1 053 diváků – seniorů.  Zajistilo promítání pro 

základní školy a střední školy dle jejich požadavků. Promítlo se celkem 23 filmů pro školy a 

přišlo 3 819 žáků. 

 

2.1.2 ART KLUB 

 

V únoru roku 2017 byl v kině Mír 70 otevřen malý kinosál s kapacitou 20 míst s přilehlou 

kavárnou. Rekonstrukcí již rok nevyužívané části budovy se podařilo vytvořit malý sál, který 

je vybaven projekční technikou a slouží nejen k promítání filmů, ale také pro pořádání 

menších přednášek, seminářů, školení, autorských čtení a obdobných akcí. V ART KLUBU se 

promítají filmy náročného diváka („artové“ filmy), ale také komerční snímky. 
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2.1.3 Festivaly v kině Mír 70 

 

Kino Mír 70 pořádalo již 23. ročník Projektu 100/2017 (PROJEKT 100 je naprosto unikátní a 

originální způsob filmové distribuce v evropském měřítku). Po pěti letech má inovovanou 

dramatickou koncepci, kdy se vrací k formátu kolekce filmů, která není nahodilá, ale je 

vybrána podle přesně daného klíče. Tímto klíčem je postupné představování základních 

filmových žánrů a jejich vývoje od počátku ke dnešku. Jako první žánr byl vybrán atraktivní 

formát sci-fi. Projekci vybraných 3 filmů zhlédlo 19 diváků. 

 

 

12. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! v termínu 7. – 9. 4. 2017. Bylo promítnuto 9 

představení s 9 celovečerními filmy, 2x tematická přednáška. Akreditovalo se 190 zájemců 

z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 719 diváků. Bylo vydáno 250 

ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, informace o prvním trojrozměrném kině v 

Polsku, o vývoji kinematografie na východě a o Bánské Bystrici, která patřila mezi čtyři 

slovenská města, která měla dvě 70 mm kina. 

 

 

 

V rámci filmového klubu uvedlo kino Mír 70 výběr z festivalu Be2Can – přehlídky 

prvotřídních festivalových snímků z Berlinále, Benátek a Cannes. Na 5 představení přišlo 32 

diváků. 
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2.1.4 Speciální akce v kině Mír 70 

 

 Leden – záznam představení z Vídeňské státní opery „Johann Strauss: Netopýr“, 

operetu zhlédlo 24 diváků.  

 Březen – záznam koncertu „Rammstein: Paris“, koncertní show kapely v Paříži r.2012, 

koncert zhlédlo 38 diváků. 

 Duben – Velikonoce v kině 13. – 17. 4., promítání pro děti a teenagery. Na výběr bylo 

5 filmů v celkem 15 představeních, na které přišlo 1 124 diváků. 

 Květen – záznam koncertu „Depeche Mode Live in Berlin“ – z nejúspěšnějších turné 

skupiny ve 32 zemích světa pro 2,5 miliónů fanoušků. Koncert zhlédlo 30 diváků. 

 Červenec–říjen – Ozvěny 52. MFF Karlovy Vary v kině, výběr 5 filmů z festivalu 

v Karlových Varech, na který přišlo 87 diváků. 

 Červenec + srpen – letní kino – zahrada kina, na 26 představení přišlo 465 diváků. 

 Září – záznam koncertu „David Gilmour at Pompeii“, skladatel, zpěvák a kytarista Pink 

Floyd odehrál v 07/2016 koncerty v ruinách Pompejí, koncert zhlédlo 92 diváků. 

 Říjen – dokument o legendární skupině „Scorpions Forever“ kterou zhlédlo 30 diváků. 

 Prosinec – záznam koncertu skupiny „Metallica: Quebec Magnetic“, koncert zhlédlo 

52 diváků. 

 Prosinec – pravidelné, již podvanácté, odpolední štědrovečerní promítání pro děti 

s předpremiérou nové české pohádky od Zdeňka Trošky „Čertoviny“ spojené 

s rozdáváním dárků pro děti z rukou dvou čertů. Přišlo 312 dětí v doprovodu rodičů.  

 Prosinec – Čerstvá krev z Krnova 4 – projekce navazující na loňské prosincové 

promítání, pásmo krátkých dokumentů autorů, kteří pochází přímo z Krnova nebo 

k němu mají velmi blízko, přišlo 69 diváků. Po projekci následovala beseda s tvůrci 

filmů. 

 
 
 
 
 



 
 

23 
 

 
2.1.5 Pronájmy v kině Mír 70 

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

fotografií kombinovaných s videem pro žáky základních škol a studenty středních 

škol, 3 představení zhlédlo 520 žáků a studentů. 

 Květen – koncert zpěváka Pavla Nováka ml. – vystoupení pro děti z Mateřských škol 

plná zpěvu, smíchu, radosti i zábavného poučení, na představení přišlo 135 dětí. 

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

volebních komisí, na školení přišlo 200 lidí. 

 

2.1.6 Výstavy, soutěže v kině Mír 70 

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

v prostorách vestibulu kina.    

 Březen – soutěž pro děti „Nakresli Šmouly“, nejlepší obrázky dětí byly vystaveny 

v kině. Bylo předáno 20 cen od distributora – plakáty, omalovánky a rozdáno 10 

poukázek na vstupenky na premiéru filmu „Šmoulové: Zapomenutá vesnice“. Této 

soutěže se zúčastnilo celkem 52 dětí. 

 

2.1.7 Nejnavštěvovanější filmy 

 Červen–prosinec: „Já, padouch 3“ – 25 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 1 910 

diváků.  

 Duben–říjen: „Špunti na vodě“ – 28 představení, přišlo celkem 1 377 diváků. 

 Srpen–prosinec: „Po strništi bos“ – 27 představení, přišlo celkem 1 375 diváků. 

 Únor–srpen: „Padesát odstínů temnoty“ – 12 představení, přišlo celkem 1 175 

diváků. 

 Květen–červenec: „Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta“ – 19 představení ve 2D + 3D, 

přišlo celkem 1 175 diváků. 

 Duben–listopad: „Mimi šéf“ – 10 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 1 024 diváků. 

 Říjen–prosinec: „Thor: Ragnarok“ – 12 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 979 

diváků. 
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 Prosinec – „Star Wars: Poslední z Jediů“, 11 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 

806 diváků. 

 Duben–květen: „Rychle a zběsile 8“ – 10 představení, přišlo celkem 656 diváků. 

 Březen–květen: „Masaryk“ – 12 představení, přišlo celkem 586 diváků 

 

 

2.2 KONCERTNÍ SÍŇ SV. DUCHA 

 
V Koncertní síni sv. Ducha se v roce 2017 uskutečnilo 103 akcí s celkovou návštěvností 9 640 

osob. 

 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Návštěvnost 11534 10604 9 945 10327 9 894 

Předplatitelé 147 141 141 145 146 

Počet akcí 85 103 96 103 103 
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2.2.1 Koncerty v rámci předplatného Kruhu přátel hudby při MIKS 

Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2016-2017, 141 předplatitelů: 

5. 1. Jan Šimandl – klavír       162 

23. 2. M. Vilímec, R. Kubelík       173 

21. 3. Prague Cello Quartet       178  

11. 4. Jana Boušková - harfa       162  

       

2.2.2 Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2017-2018, 146 předplatitelů: 

14. 11. Kristýna Stepasjuková - klavír     162 

15. 12. Moravský komorní sbor      159 

 
Na úhradu nákladů koncertů se podařilo získat z Nadace Český hudební fond Praha 

7 000 Kč. Předplatitelé velmi oceňují kvalitní dramaturgii a vysokou uměleckou úroveň 

koncertů a samozřejmě koncertní sál, který sami umělci řadí mezi nejlepší komorní sály pro 

koncerty klasické hudby. Umělci jsou nadšeni z vysokého počtu návštěvníků ve srovnání 

s dalšími městy. 

 
2.2.3 Výchovné koncerty pro žáky ZŠ v rámci vyučování 

5. 4. Klávesové nástroje a sólový zpěv    2 x  201 

7. 4. Dechové nástroje        2 x  163 

12. 4. Strunové nástroje pro žáky 3. tříd ZŠ    3 x   229 

Koncerty byly organizovány ve spolupráci se Základní uměleckou školou Krnov. 

 
 

2.2.4 Ostatní akce MIKS v koncertní síni 

9. 3. Dámská jízda II. – akce pro ženy k MDŽ     160 

13. 7. Koncert v rámci Klášterních hudebních slavností    120 

7. 9. KHS  Divy lásky a hudby       177 

30. 11. Marina Vyskvorkina        105 

10. 12. Cvilíňa a Janáčkovo brumendo      166 

2.2.5 Pronájmy a ostatní akce v Koncertní síni sv. Ducha 



 
 

26 
 

 

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

osvobození, 28. říjen) a ostatní akce (vyhlášení osobností kultury a sportu, ocenění policistů, 

APOZ, pozemkové úpravy, setkání TIC) 

 

S ostatními pořadateli bylo uzavřeno celkem 31 smluv o pronájmu prostor: 19 koncertů (ZUŠ 

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

předávání vysvědčení a vyřazení absolventů (SŠ, ZŠ, ZUŠ) a 1 přednáška Městské knihovny 

Krnov. 

 

V roce 2016 se uskutečnilo 11 prohlídek památkového objektu (provází Mgr. A. Michl 
Bernard, historik muzea) a 12 svatebních obřadů. 

 

Koncertní síň je dále zpřístupňovaná pro zkoušky účinkujících, ladění klavíru a varhan, 

výzdobu na svatební obřady, řemeslníkům pro provádění oprav a údržby a dle dalších 

požadavků. Současně je zajišťována a prováděna údržba nádvoří. 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  7 996 
Výchovné koncerty pro školy   8 593 
Ostatní akce MIKS   11 728 

Celkem akcí MIKS:    26 2 317 

Koncerty Města Krnova   2 180 
Další akce Města Krnova   6 490 
Koncerty ostatních pořadatelů 
Další akce 

  19 
1 

2 100 
177 

Předávání vysvědčení – počet obřadů  28 3 360 
Svatby     12 960 
Prohlídky     11 310 

Celkem ostatních akcí:   77 7 577 

CELKEM AKCÍ:     103 9 894 
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2.3 MĚSTSKÉ DIVADLO 

 

V Městském divadle Krnov uskutečnilo v roce 2017 42 akcí s celkovou návštěvností 16 880 

osob. 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Návštěvnost 12 545 12 605 16 576 15096 16 880 

Předplatitelé 265 277 287 301 345 

Počet akcí 39 33 42 35 42 
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2.3.1 Představení v rámci předplatného do divadla na rok 2017 

 

21. 2.  Dvanáct rozhněvaných mužů       413 

28. 3. Hraběnka Marica        487 

26. 4. Kolega Mela Gibsona        400 

5. 6. Příběhy obyčejného šílenství                                      377  

27. 9.  Škola základ života        512 

24. 11. P.R.S.A.         640 

12. 12. Sugar                      398  

 

Předplatné si zakoupilo 345 diváků (nárůst o 24 diváků). Divadelní sezóna byla předplatiteli 

hodnocena kladně.  Diváci si stěžují na špatnou viditelnost, z důvodů malých rozestupů mezi 

řadami a malého sklonu hlediště.  

V závěru roku 2017 bylo vyřešeno ozvučení divadla pro účely divadelních představení. 

Závěrem roku byl zpracován dramaturgický plán divadelních představení pro předplatné na 

rok 2018, 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 

 

12. 3. Vysavač – B. Klepl        608 

12. 4. Dokonalá svatba – Lidové divadlo Krnov     565 

10. 5. Skleněný zvěřinec        523 

10. 9.  KHS – Čechomor a Janáčkova filharmonie     643 

14. 9. Můžu k tobě         112 

12. 10. Zdeněk Izer         334 

8. 11. Milostný trojúhelník        153 

13. 11. Jakub Smolík         243 

22.11. Dokonalá svatba – Lidové divadlo Krnov     238 

13.12. Screamers         290 
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2.3.3 Představení pro děti a mládež 

 

5. 2.  Perníková Chaloupka        338 

18. 3.  Káťa a Škubánek        554 

4. 4.  Divadlo Zlín – představení pro SŠ  2 představení   690 

18. 4. Pohádky do kapsy        612 

29. 4. Veselá pouť         226 

15. 10. Šípková Růženka        255 

12. 11. Michal Nesvadba        319 

 

2.3.4 Akce ostatních pořadatelů – pronájmy divadla 

 

Celkem bylo uzavřeno 15 smluv na pronájem divadla. 

17. 1. Planeta Země        2 představení 

13. 2. Duo Jamaha 

19. 2.  T. Edelsberger – Semafor  

1. 4. Jarní koncert DOM  

21. 4. Od srdce k srdci       2 představení  

27. 5. Krnovské slunéčko  

16. 6. MČR v šachu – slavnostní zahájení 

20. 5. Swingobraní 

17. 6. Calipso  

9. 10. Don Quijote        

16. 11. Stužkování SPgŠ a ZZŠ 

30. 11. Petr a Lucie 

16. 12. Vánoční koncert DOM 

20. 12. Ars Voce 

22. 12. Vánoční besídka SPgŠ a ZZŠ 
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2.3.5 Lidové divadlo Krnov při MIKS 

Soubor uvedl premiéru divadelní hry Dokonalá svatba, se kterou vystoupil 2x v Městském 

divadle Krnov, dále v Branticích, Úvalně, Lichnově a ve Vrbně pod Pradědem. 

V únoru soubor reprízoval v Lichnově pohádku Zvířátka a Petrovští. 

 

 

Představení v Městském divadle Krnov  Počet Účast 

Divadelní představení v rámci předplatného 7 3 227 

Ostatní představení a zábavné pořady  10 3 709 

Představení pro děti a mládež   8 2 994 

Celkem akcí MIKS    25 9 930 

Akce ostatních pořadatelů - odhad účasti  17 6 950 

CELKEM AKCÍ:    42 16 880 
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2.4 MĚSTSKÉ MUZEUM 

 

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

2017 bylo zrealizováno 36 aktivit s celkovou účastí 7 694 osob (v přehledu nejsou uvedeni 

návštěvníci expozic, které jsou umístěny mimo výstavní prostory). 

 
 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Návštěvnost 3 944 5 952 6 091 7 194 7 694 

Počet akcí 62 68 35 41 36 
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2.4.1 Výstavní činnost 

 

Výstavy současného výtvarného umění 

4. 3. – 2. 4.   Ivan Komárek „Siločáry“ 

8. 4. – 7. 5.   René Janoštík „Úsměvy beze slov“ 

13. 5. – 11. 6.   Výtvarná výpověď dětí – ZUŠ s.r.o. Krnov 

17. 6. – 23. 7.   Štěpán Mikulka „Divoká Evropa“ – Lukáš Kovár „Tajemné Borneo“ 

29. 7. – 27. 8.   Salon neprofesionálních umělců 

2. 9. – 1. 10.   Pavel Charousek „Nejenom kresba“ 

7. 10. – 5. 11.   Tomáš Vocelka „Města a útěky“ 

11. 11. – 31. 12.  Marian Molenda a Lubomír Otisk „Plastika a malba“ 

 

 

Muzejní a tematické výstavy 

Do 22.3   Od meče k pušce 

12. 1. – 26. 2.   I takoví jsme 

28. 1. – 26. 2.   Pohledy na Krnov II. 

30. 3. – 15. 4.   Velikonoce v muzeu 

21. 4. – 27. 8.   Fenomén Merkur 

20. 6. – 30. 7.   Nejmohutnější památné stromy v ČR (zahrada FV) 

5. 9. – 19. 9.   Šikovné ruce 

6. 10. – 26. 11.  Černobílý svět – někdy i barevný (SŠP) 

10. 10. – 22. 11.  25 let hudebního klubu v Krnově-Kostelci 

28. 11. – 10. 12.  Adventní věnce 

17. 12. – 23. 2. 2018  Historie na dlani – výstava plastikových modelů (KPM) 

17. 2. – 18. 7.   Nové přírůstky archeologických sbírek MM Krnov V. 

17. 2. – 18. 7.   Nové přírůstky archeologických sbírek MM Krnov IV. – reinstalace 

18. 7. – 23. 11.  Nové přírůstky archeologických sbírek MM Krnov VI. 

15. 12. – doposud  Nové přírůstky archeologických sbírek MM Krnov VII. 
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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 (realizace duben 2017) – 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 – příprava 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. Příprava 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 (realizace březen 2017) - 

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 zapůjčených, příprava odborných textů, textových průvodců 

a pracovních listů, přehled výstav. 

 

Příprava akcí 

 Den památek 20. 5. - volný vstup do prostor Flemmichovy vily (60 osob) 

 Mezinárodní den muzeí 18. 5. – volný vstup do prostor Flemmichovy vily (68 osob) 

 Noc v muzeu 16. 6. – Program na zahradě Flemmichovy vily byl určen především pro 

rodiny s dětmi. – občerstvení, kulturní program za měřen na téma „Jak funguje 

muzeum“ – program ve vile i na zahradě, vernisáž výstavy Štěpána Mikulky, 

vystoupení hudebního oboru ZUŠ s.r.o. Krnov, tanečního kroužku Hlubčánek a 

hudební skupiny Kavalérie, atrakce a soutěže pro děti na stanovištích. Návštěvnost 

akce: 300 osob  

 Koncert SAH 22. 6. (50 osob) 

 Den architektonického dědictví 10. 9. – volný vstup do Flemmichovy vily (72 osob) 

 

Výzkumné a odborné úkoly, dokumentační činnost:  

 Znovuoživení Dezinatury – pokračování monitorování stavu vzorníků a prostoru 
vzorkovny. 

 Digitalizace sb. předmětů ve spolupráci s Muzeem Ziemi Prudnickiej v Prudniku – 

spolupráce na projektu WOK 

 Realizace projektu „Umění nás spojuje“ – ve spolupráci s POK Prudnik – v rámci 

projektu se uskuteční česko-polské výstavy výtvarného umění ve Flemmichově vile v 

Krnově a v POK v Prudniku. Doba realizace projektu 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018.  

 20 let poté – spolupráce na přípravě a realizaci výroční akce připomínající povodně 

v Krnově v roce 1997. Návrh mobilních panelů s texty a fotografiemi, realizace 

přednášky v KS a digitalizace fotografií. 
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 Úsek archeologie – přestěhováno cca 4500 ks nových nálezů z povrchových sběrů 

Petra Ulahela ze Schellenburgu, Krnova – Červeného Dvora a Úvalna z místního 

provizorního uložení do Flemmichovy vily. 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 Soukenické ulici. 

 

 Historický místopis Krnova – práce na rozsáhlé práci mapující historickou topografii 

města Krnova, která se stane základem pro další výzkum zaměřený na ekonomické, 

sociální a společenské aspekty vývoje Krnova od 16 – 18. století s možným dalším 

přesahem do mladších období. Práce v rámci heuristiky průběžně probíhají od ledna 

roku 2016 a zahrnují rešerše archivního materiálu z fondů uložených ve Státním 

okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově: Archiv města Krnova, Archiv města 

Krnova – Dodatky, Okresní úřad Krnov, Okresní národní výbor Krnov, a fondů 

uložených v Zemském archivu v Opavě: Pozůstalost Jana Spatziera, Karolínský katastr, 

Hejtmanský úřad knížectví opavsko – krnovského, Velkostatek Krnov, Královský úřad 

Opava. Dále průběžně probíhá sbírání mapových a obrazových podkladů ze sbírek 

Městského muzea v Krnově a zmiňovaných archivních fondů a shromažďování 

odborné literatury a článků k tématu. Realizátor: Mgr. Alexandr Michl – Bernard. 

 

 Přijímání k měšťanskému právu v Krnově – odborná studie publikovaná ve Sborníku 

bruntálského muzea za rok 2017. Text seznamuje se základními aspekty fenoménu 

přijímání k měšťanskému právu v Krnově a blíže představuje primární písemný 

pramen, nejstarší dochovanou krnovskou městskou knihu, v němž jsou záznamy o 

přijímání obsaženy. Záznamy o přijímání k měšťanskému právu v Krnově jsou přitom 

v oblasti celého Horního Slezska svým dochováním a časovým rozpětím ojedinělým 

unikátem. Realizátor: Mgr. Alexandr Michl – Bernard. 

 

 Nálezové zprávy – úsek archeologie – v roce 2017 byly dokončeny a odeslány do 

archivu Archeologického ústavu Akademie  věd ČR v Brně níže uvedené nálezové 

zprávy (v kopii předávány rovněž do regionálního oddělení Městské knihovny Krnov):  
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Bříza, S. – Janáková, M. – Pavlus, D., 2016: Město Albrechtice – Linhartovy (bronzový nůž) 

Bříza, S. – Feilhauer, R., 2017: Úvalno (bronzová spona – ml. doba římská) 

Bříza, S. – Kašpar, M., 2017: Krnov-Schellenburg (sekyra s tulejí etc. KLPP) 

Bříza, S. – Feilhauer, R., 2017: Úvalno (bronzová spona II. – ml. doba římská) 

Bříza, S. – Sedláček, J., 2017: Býkov – Láryšov (Býkov) (bronzová sekyra KLPP) 

Bříza, S. – Kršňáková, K. – Sosín, L., 2017: Krnov – Bezručův vrch (pozlacená ozdoba) 

Bříza, S. – Feilhauer, R. – Kašpar, M., 2017: Krnov – Schellenburg (kachel a mince – 

středověk) 

 

 

2.4.3 Realizace přednášek, služby badatelům a komentované prohlídky 

 

Přednášková činnost 

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

daném roce. 

 Ondřej Haničák „Spolky v Krnově a Rakouském Slezsku“ – 31. 1. (25 osob) 

 Alexandr Michl-Bernard „Krnovské měšťanské právo v letech 1522 – 1742“, 

v Městské knihovně – 20. 4. (45 osob) 

 Alexandr Michl-Bernard „20 let poté“ v KS – 29. 6. (50 osob) 

 Alexandr Michl-Bernard „Krnovské měšťanské právo v letech 1522 – 1742“, pro 

Slezskou Diakonii – 31. 10. (25 osob) 

 Alexandr Michl-Bernard „Krnovské měšťanské právo v letech 1522 – 1742“, pro 

Slezskou Diakonii – 14. 11. (30 osob) 

 

Komentované prohlídky 

Realizovány pracovníky muzea pro ZŠ, SŠ a skupiny (turisté, senioři apod.), prohlídky zahrnují 

výklad o historii Flemmichovy vily a komentovanou prohlídku aktuálními výstavami. Celkem: 

67 osob (3 komentované prohlídky) 
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Služby badatelům 

Vyhledávání a zpracování materiálů ke studijním, publikačním i soukromým účelům pro 

badatele prezenční i elektronickou formou (viz. administrativa – muzeum – badatelské listy). 

Celkem: 13 osob (23 badatelských návštěv). Badatelé e-mail, celkem: 54 osob. 

 

2.4.4 Prezentační činnost 

 

Prezentace aktivit muzea ve Věstníku AMG. 

Informační články o aktivitách muzea a probíhajících výstavách pro tisk (Krnovské listy, 

Deník, Mladá fronta, Věstník AMG). 

Prezentace muzea v tisku a médiích (televizní a rozhlasové relace, novinový tisk, propagace, 

prezentace v elektronické podobě – webové stránky muzea a Miks Krnov, Facebook, e- mail, 

webové stránky MIKS, TIC, Města Krnov), tvorba tištěných propagačních materiálů. 

 

Mgr. Alexandr Michl – Bernard: Přijímání k měšťanskému právu v Krnově Sborník 

bruntálského muzea, 2017 

Bříza, S. – Ulahel, P., 2017: Krnov, PV 58–1, str. 158 

Bříza, S. – Ulahel, P., 2017: Úvalno, PV 58-1, str. 176-177 

Bříza, S. – Ulahel, P. – Šebela, L., 2017: Úvalno, PV 58-1, str. 199-200 

Bříza, S. – Pavlus, D. – Šebela, L.., 2017: Město Albrechtice, PV 58-1, str. 211-212 

(PV = Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno.) 

Bříza, S. 2017: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov V. 

Bříza, S. 2017: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov VI. 
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2.4.5 Muzejní fondy 

 

 Akvizice: celkem 28 přírůstkových čísel, z toho nákup: 21, dar: 0, vlastní sběr: 7, tj. 53 

kusů sbírkových předmětů, Konzultace s akviziční komisí muzea. 

 Početní stav muzejních sbírek:  8 465 přírůstkových čísel, tj. 19 994 kusů předmětů 

 Evidence muzejních sbírek I. a II. stupně (evidence v programu DEMUS): 

systematická evidence sbírek, I. stupeň – evidence (popsání a uložení, základní 

ošetření, katalogizace, zápis do přírůstkové knihy), celkem: 35 evidenčních záznamů.  

II. stupeň – inventarizace (systematické zpracování sbírkových předmětů, tvorba 

inventárních karet), celkem: 0 evidenčních záznamů. Evidence muzejního fondu 

výpočetní technikou v programu DEMUS. 

 Evidence v CES MKČR: pravidelná hlášení o přírůstcích, úbytcích a provedené 

evidenci na MK se žádostí o provedení změn v CES. Celkem v Centrální evidenci sbírek 

MK ČR:. 

 Digitalizace sbírek: zdigitalizováno 130 kusů předmětů. 

 Inventarizace řádná: inventarizaci v roce 2017 byla realizována v souladu s § 12 

zákona č. 122/2000 sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a § 3 vyhlášky MKČR č. 

275/2000 sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 sb., byla ukončená inventarizace 

sbírek Městského muzea v Krnově uložených v depozitáři č. 3. 

 Pohyb sbírek: zápůjčky a výpůjčky – počet výpůjček jinému subjektu: 5337 ks (7 

smluv), počet výpůjček od jiného subjektu: 30 ks  (2 smlouvy) 

 Externí restaurování a konzervování: zrestaurovány 12 kusů sbírkových předmětů. 

 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, vytipovávání ohrožených předmětů a jejich 

předávání k následnému ošetření, pravidelné sledování a vedení evidence teploty a 

vlhkosti, úklid depozitářů apod. 
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2.4.6 Další doprovodná činnost muzea 

 

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. 

Rozvíjení spolupráce se ZŠ a SŠ v rámci programu „Muzeum školám“. 

Rozšiřování podvědomí o existenci a činnosti muzea 

Péče o nemovitou kulturní památku – Flemmichova vila, Hlubčická 20, Krnov, zajištění 

provozu a využití, dohled nad technickým stavem objektu, zajištění základní údržby objektu 

ve spolupráci s úsekem údržby MIKS Krnov a s Městským úřadem Krnov, koordinace 

personálního zajištění provozu muzea. 

Nákupy a doplnění výstavnického fundusu, skel a drobného výstavnického materiálu (vázáno 

na výši rozpočtu střediska Městské muzeum Krnov) 

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

obřadů a soukromých akcí. 

 
 

Akce v Městské muzeu Krnov 2017 Počet Účast 

Výstavy 22 6 912 

Výukové programy 2 40 

Komentované prohlídky 3 67 

Jednodenní akce 4 500 

Přednášky 5 175 

CELKEM AKCÍ: 36 7 694 
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2.5 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

 

SEV v roce 2017 zorganizovalo 85 akcí s celkovou návštěvností 2 112 osob. Nižší počet 

návštěvníků na akcích SEV byl způsoben tím, že se neuskutečnila akce Tradiční jarmark ke 

Dni Země. 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Návštěvnost 5 262 3 886 4 863 4 617 2 112 

Z toho programy 1 823 1 585 1 330 1 672 1 243 

Počet akcí 125 102 72 99 85 
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2.5.1 Pravidelné jednorázové aktivity 

 

Tradiční jarmark ke Dni Země 2017 

Ačkoli byla akce naplánována a předem domluvena jak se spolurealizátory, tak i 

s účinkujícími, musela být (s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky) odvolána. Účelově 

vázané prostředky na realizaci byly po konzultaci se zřizovatelem přesunuty na realizaci akce 

Ekompilace (viz dále). 

 

Soutěž Betula pendula 

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

žáky ZŠ v Krnově se zúčastnilo celkem 65 žáků krnovských základních škol, kteří tvořili 2–

3členné soutěžní hlídky. Akce proběhla 10. 6. v prostorách přírodní památky Staré hliniště. 

S ohledem na nepříznivé počasí (chladno a přeháňky) lze považovat tuto akci za úspěšnou. 

 

 
Krnovské listy 2017/13  

 

Seminář pro veřejnou správu 

Ve spolupráci s odbory ŽP v Krnově a Bruntále byl 20. 6. 2017 v prostorách Flemmichovy vily 

v Krnově realizován odborný vzdělávací seminář „Památné stromy a významné dřeviny 

v katastrech obcí“ pro pracovníky veřejné správy. Celkem se akce zúčastnilo 22 pracovníků 

odborů ŽP z celého Moravskoslezského kraje. 
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Výstava Nejmohutnější památné stromy ČR 

Ve spolupráci s Městským muzeem Krnov a odbory ŽP z Krnova a Bruntálu byla v zahradě 

Flemmichovy vily realizována venkovní výstava velkoformátových fotografií vybraných 

památných stromů. Akce proběhla v termínu 20. 6. – 30. 7. 2017, poté byla výstava 

převezena do Bruntálu, kde byla do poloviny září vystavena v zámecké zahradě. Vstupné na 

výstavu nebylo vybíráno a prohlédnout si ji mohli jak návštěvníci zahrad, tak i návštěvníci 

expozic muzeí Krnov a Bruntál. 
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Ekompilace 

Jako náhrada za zrušený jarmark ke Dni Země využilo SEV Krnov možnost zapojit se do akce 

Ekompilace – hudebního festivalu propagujícího problematiku třídění odpadů. V rámci akce 

dne 23. 9. zahrály na krnovském náměstí jak začínající kapely (např. All These Memories, 

Megaphone a další), tak i populární Thom Artway a kapela Wohnout, která celou akci 

zakončila. V průběhu akce se na náměstí prostřídalo několik stovek návštěvníků v průběhu 

dne a závěrečný koncert si nenechalo ujít cca 700 lidí. 
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2.5.2 Průběžné aktivity 

 

EVVO pro školská zařízení 

V roce 2017 byla doplněna výuka školských zařízení spádové oblasti realizací 

78 ekoprogramů s celkovou účastí 1243 žáků spolu se 114 členy pedagogického doprovodu 

(celkem 1 984 žákohodin). Průměrná délka programů byla více jak 2 vyučovací hodiny (2 × 

45 minut). Ekoprogramy probíhaly nejčastěji v přírodě (okolí škol, 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 s recyklovanými materiály…). U programů pro mateřské školy byly, v rámci 

spolupráce s MŠ nám. Míru, realizovány akce pro rodiče s dětmi – „velikonoční a vánoční 

tvoření“.  

 

Realizace pobytových akcí 

V termínu 2. – 6. 10. 2017 proběhly dva pobytové kurzy EVVO pro žáky ZŠ Dvořákův okruh 

Krnov v rekreačním středisku Bílá Holubice (Moravice). Celkem se akcí zúčastnilo 82 žáků a 

10 členů 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 26 ekodotazů. 
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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 2017 bylo realizováno celkem 

5 výjezdů k handicapovaným živočichům. 

 

Spolupráce s Krajským úřadem MSK při realizaci Koncepce EVVO MSK 

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

informování o nabídkách SEV Krnov v rámci Moravskoslezského kraje. 

 

Koordinace managementu PP Staré hliniště Krnov 

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

 

 

2.5.3 Realizace projektů 

 
V roce 2017 nebyla činnost SEV podpořena v rámci žádného dotačního řízení. 
  
 
 

2.5.4 Ostatní 

 

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

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

metodické pomoci. 

V rámci aktivit ostatních středisek MIKS Krnov pomáhalo SEV zajistit další akce dle požadavků 

vedení MIKS Krnov. 

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. 
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 Akce Střediska ekologické výchovy Počet Účast 

Ekoprogramy 78 1243 

Pobytové programy (vícedenní) 2 82 

Přírodovědná soutěž 1 65 

Seminář pro veřejnou správu 1 22 

Ekompilace 1 700 

Celkem akcí SEV 83 2112 

Výstava fotografií Památné stromy 2 neevidováno 

CELKEM AKCÍ: 85 2112 


