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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 2018 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 98 781 osob. 

V květnu roku 2017 došlo ke změně organizační struktury, která nyní vypadá následovně: 

 

  

Ř
ED

IT
EL

K
A ZÁSTUPCE 

ŘEDITELE /1/

110

SPRÁVA MIKS /1 
ZÁSTUPCE 
ŘEDITELE/

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ 
/1/

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ 

/1/

PROPAGAČNÍ ODDĚLENÍ

/2/

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

/1/120

MĚSTSKÉ 
DIVADLO 

/1 VEDOUCÍ/

TECHNICKÝ PRACOVNÍK /1/, 
UKLÍZEČKA /1/, DPP, 

DPČ/10/

130

KONCERTNÍ SÍŇ

/1 VEDOUCÍ/

PROVOZÁŘ/1/, DPP, DPČ /5/

140

MĚSTSKÉ 
MUZEUM

/1 VEDOUCÍ/

ODBORNÝ PRACOVNÍK /1/, 
DPP, DPČ /5/

150

SEV

/1 VEDOUCÍ/

DPP, DPČ /5/

200

KINO MÍR

/1 VEDOUCÍ/

ADMINISTRATIVNÍ A 
PROVOZNÍ ÚSEK

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNÍK /1/, UKLÍZEČKY 

/2/

TECHNICKÝ  A 
PROGRAMOVÝ ÚSEK

PROMÍTAČ , PROPAGAČNÍ 
PRACOVNÍK /2/, DPP, DPČ 

/25/

EKONOMICKÉ 
ODDĚLENÍ /2/



 
 

5 
 

Návštěvnost středisek a akcí za rok 2018 

Rok 2018 Počet akcí Návštěvnost 

Kino Mír 70 Krnov 1308 42621 

Koncertní síň sv. Ducha 102 10634 

Městské divadlo 35 15661 

Městské muzeum a Flemmichova vila 106 8933 

Středisko ekologické výchovy 66 3 051 

Dámská jízda 1 160 

KRRR! FILMFEST Krnov 1 1790 

Tradiční jarmark ke Dni Země 1 1750 

Noc v muzeu 1 300 

Wagon v zahradě 1 266 

Krnovské hudební slavnosti 4 8546 

DOM - pochodový koncert 1 300 

Burčákobraní 1 758 

Country bál 1 199 

Myslivecký den 1 300 

Tradice - soubor akcí 10 1583 

Koncerty pod širým nebem 4 826 

Letní kino 27 896 

Hlas Slezska 1 207 

CELKEM 1 672 98 781 
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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 2018 

apod.). Mezi nejnáročnější akce spolupořádané s městem Krnov se řadily oslavy 100 let České 

republiky, Dobré srdce Krnova a Adventní trhy 2018.  

 
 

1.2 Hospodaření organizace 

 
Celkové náklady na provoz MIKS za rok 2018 činily 28 622 992 Kč. Z toho dotace od 

zřizovatele činila 17 737 591 Kč. Zbývající část, tedy 10 885 401 Kč, si MIKS zajistil z hlavní a 

vedlejší činnosti a získaným spolufinancováním při realizaci projektů.  

Celkový hospodářský výsledek MIKS za rok 2018 činil 180 396 Kč. 

 
Srovnání za posledních 5 let 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

celkové náklady 21 710 325  22 653 322  23 223 421 25 116 059 28 622 992 

dotace zřizovatele 
celkem 13 613 262 14 245 100 13 912 606 15 786 115 17 737 591 

z toho           

provoz 4 516 414  4 833 500  5 559 791 5 883 049 6 903 000 

odpisy 1 009 943  1 004 687  1 029 947 1 684 901 1 840 116 

mzdy 5 054 884  4 851 398  4 866 344 5 533 149 5 963 360 

OON 1 114 925  1 199 892  1 310 303 1 414 255 1 510 755 

účelově vázané 
dotace 1 917 096  2 355 623  1 146 221 1 270 761 1 520 360 

HV 387 573,11 139 795,60 127 919,40 -11 462,81 180 395,98 
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1.3 Akce MIKS Krnov 

 

Dámská jízda aneb oslavme si svůj svátek – 7. 3. 2018 

V rámci Mezinárodního dne žen proběhla v prostorách Koncertní síně svatého Ducha „Dámská 

jízda III.“  V průběhu večera vystoupili Petr Kolář a Princess – Queen revival. V prostorách celé 

koncertní síně byl pro návštěvnice připraven doprovodný program – stánky se službami a 

drobným zbožím (např. prodej kosmetiky, kosmetické služby, zdravá výživa, vonné svíce 

apod.). Na závěr akce proběhlo losování tomboly z dárků od krnovských firem, které se 

v koncertní síni prezentovaly. Akce měla u všech zúčastněných velmi pozitivní ohlas. Přítomné 

dámy a slečny odcházely nejen s květinou, ale i s dobrou náladou. Celková účast byla 160 osob. 
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KRRR! - 13. – 15. 4. 2018 

13. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! se uskutečnila v termínu 13. – 15. 4. 2018. Bylo 

promítnuto 11 představení 9 celovečerních filmů, proběhla také tematická přednáška. 

Akreditovalo se 188 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 

790 diváků. Bylo vydáno 250 ks přehledných brožur o uváděných filmech, které obsahovaly 

zajímavé informace – rekapitulace  historie barevného filmu, informace o vývoji 70 mm filmu 

v kině v Praze v roce 1964 – 1965.  
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Tradiční jarmark ke Dni Země – 28. 4. 2018 

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

Odhadovaná návštěvnost byla 1500–2000 obyvatel Krnova. Akce byla propagována v médiích 

(Krnovské listy, Deník, TV Polar). Největší ohlas měla edukační show Výzkumného 

energetického centra VŠB TU Ostrava „Smokeman“, která návštěvníky seznámila 

s problematikou domácího spalování a topení. 

 

Noc v muzeu – 18. 5. 2018 

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

večera byla vzpomínka na období velké války a vzniku československého státu. Převážně 

rodiny s dětmi si tak mohli vyzkoušet střelbu, projít se legiovlakem, navštívit polní lazaret a 

další atrakce. O stylový hudební doprovod se postarala kapela Frajeři z galerky. Návštěvnost 

akce: 300 osob  
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DOM – 19. 5. 2018 

Jednalo se o již tradiční pochodový koncert zakončený hodinovým vystoupením na Hlavním 

náměstí. Dechový orchestr mladých představil krnovským posluchačům své novinky pro 

nadcházející koncertní sezónu. Odhadovaná návštěvnost akce byla 300 osob. 

 

Hlas Slezska – 8. - 10. 6. 2018 

Ve dnech 8. – 10. června 2018 se poprvé uskutečnila celorepubliková soutěž Hlas Slezska. 

Vzhledem k velkému zájmu, jsme umožnili také účast zpěváků ze Slovenska. Soutěž proběhla 

v prostorách koncertní síně (semifinálové a finálové kolo v klasickém zpěvu) a střediska 

volného času (semifinálové a finálové kolo v populárním zpěvu). Závěrečný galakoncert se 

uskutečnil v koncertní síni. Celkem se soutěže zúčastnilo 107 soutěžících a cca 100 osob jako 

doprovod (rodiče a pedagogové).  

 

Myslivecký den – 22. 6. 2018  

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 2018 se účast vyšplhala na 300 osob.  

 

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 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 pro potřeby letního kina. Díky tomu jsme promítali filmové novinky. Celkově bylo 

odpromítáno 27 představení, na které přišlo 896 diváků. 
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Wagon v zahradě – 7. 7. 2018 

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

našeho města. Tento zahradní koncert populární krnovské country kapely Wagon  realizujeme 

již poněkolikáté a díky velké oblibě s tímto konceptem počítáme také do let dalších. V roce 

2018 byla návštěvnost o 25% vyšší než v roce 2017. 

Návštěvnost: 266 osob 
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Krnovské hudební slavnosti – 6. 9. – 9. 9. 2018 

 

17. ročník Krnovských hudebních slavností se uskutečnil v termínu od 6. do 9. 9. 2018. 

Krnovské hudební slavnosti byly rozděleny do 3 bloků: 

Zahajovací koncert: vystoupila Radka Fišarová, Madamme de Paris – vyprodaný koncert, 

proběhl 6. 9. 2018 v koncertní síni sv. Ducha. Návštěvnost dosáhla 179 osob. 

 

Dvoudenní festival v zahradě SVČ Krnov: v zahradě Střediska volného času Krnov proběhly 

dva dny plné hudby – pátek 7. 9. a sobota 8. 9. 2018. Návštěvníci si mohli poslechnout 

interprety různých hudebních žánrů, odpoledne byla obohacena také o polské vystupující 

(Lulu band, Kolory). Festivalová část byla realizována v rámci mezinárodního česko-polského 

projektu Náš svět hudby.  Hlavními hvězdami festivalové části byli Ewa Farna, Marek Ztracený, 

Tata bojs, Hradišťan, Majk Spirit a další. 

Návštěvnost se vyšplhala na 7943 osob.   

 

Závěrečný koncert: vystoupil Ondřej Gregor Brzobohatý s Janáčkovou filharmonií Ostrava – 

proběhl 9. 9. 2018 v Městském divadle Krnov. Tento galavečer již tradičně uzavřel celý blok 

KHS 2018. Návštěvnost dosáhla 424 osob.   

 

Krnovské hudební slavnosti patří k největším hudebním akcím, které se na našem městě 

každoročně konají.  Díky velké rozmanitosti hudebních stylů oslovují slavnosti velké spektrum 

posluchačů. 

 

Celková návštěvnost Krnovských hudebních slavností byla v roce 2018  8 546 osob. 
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Burčákobraní – 22. 9. 2018 

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí proběhl 3. ročník této oblíbené podzimní akce.  

Místem konání byla tradičně zahrada Flemmichovy vily. Během odpoledne nabízela 

renomovaná jihomoravská vinařství návštěvníkům svůj burčák a mladé víno, stánky s 

občerstvením nabízely sýry, grilované speciality a sladké dezerty. O stylový hudební doprovod 

se postaral folkař Vojta Kiďák Tomáško, cimbálovka Gizdi z Opavy a krnovská kapela BT MINI.  

Návštěvnost: 758 osob (platící 451 + senioři) 
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Country bál – 10. 11. 2018 

V listopadu pořádal MIKS již třetí ročník populární taneční akce – Country bál. Ve velkém sálu 

SVČ vystupovala country kapela Wagon, byly připraveny tematické soutěže a výzdoba. 

V tomto roce jsme se nechali volně inspirovat nesmrtelnou českou klasikou – filmem 

Limonádový Joe. Tomuto konceptu jsme přizpůsobili kostýmy i výzdobu sálu.  Prostory SVČ 

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

velikostí dostačující. Country bál se usadil v podvědomí veřejnosti a termín akce je každým 

rokem netrpělivě očekáván.  

Návštěvnost akce činila 199 osob.   
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1.4  Soubory akcí 

1.4.1 Tradice 

V rámci oživení tradic a tradičních lidových svátků jsme připravili několik kulturních a 

hudebních akcí: Masopust, Velikonoce, Noc svatojánskou, Dušičkový večer a Adventní 

koncerty.  

Masopust – jednalo se o novou akci zaměřenou na děti z MŠ, ZŠ, ale také na veřejnost. Cílem 

bylo oživit Hlavní náměstí  v hluchém povánočním období, tj. leden-únor. Akce proběhla 14. 

2. 2018 za doprovodu oblíbené dechovky Krnovanky. Průvod masek procházel Smetanovými 

sady a byl zakončen na Hlavním náměstí. Zde byl přichystán program formou divadelního 

představení a tance, opět za doprovodu Krnovanky. Všechny masky dostaly za odměnu 

koblížky. Oslavy masopustu jsme pořádali poprvé – překvapením byl velký zájem nejen 

školských zařízení, ale také samotné veřejnosti. Proto s tímto konceptem budeme počítat také 

v následujících letech. Návštěvnost: 400 osob 
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Velikonoce – předvelikonoční čas jsme vyhradili tvořivým dílnám a hudebním koncertům. Pro 

širokou veřejnost jsme připravili tři kreativní  kurzy: zdobení perníčků (28.3.), zdobení kraslic 

(27.3.) a vytváření jarních dekorací (29.3.). Dále proběhly dva výchovné koncerty (28. 3.) 

zaměřené na téma Velikonoc v koncertní síni sv. Ducha. Návštěvnost: 308 osob 

 

Noc Svatojánská – akce proběhla v zahradě Flemmichovy vily. Jednalo se o tematický večer 

plný bylinek, kouzlení, čtení z ruky s hudebním doprovodem. Vzhledem k nepřízni počasí byla 

akce přesunuta z plánovaného termínu 23. 6.2018 na 11. 8. 2018. Jednalo se o novou akci, 

která byla velmi pozitivně veřejností vnímána, a proto bude zařazena i do programu roku 2019. 

Návštěvnost: 122 osob 
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Dušičkový večer - celá akce měla zábavně-výchovný charakter a uskutečnila se 2. 11. 

v prostorách Flemmichovy vily. Tentokrát na téma: Vzácné návštěvy ze záhrobí. Záměrně jsme 

se vyhnuli modernímu pojetí dušiček – Hallowenu, který je v dnešní době velmi oblíbený a při 

sestavování programu jsme se rozhodli zábavnou formou dětem a rodičům přiblížit „Památku 

zesnulých“ (lidově „Dušičky“). 

Ve Flemmichově vile vzniklo několik stanovišť, na kterých se děti setkávaly s různými 

významnými postavami – Karel IV., Leopold Bauer (převlečení pracovníci MIKS Krnov). 

Nechybělo také pohádkové nebe a peklo. Každé stanoviště bylo tematicky uchopeno a pro 

návštěvníky byly zpřístupněny všechny prostory budovy, například. na půdě vznikl 

improvizovaný hřbitov, kde se děti od hrobníka dozvěděly zajímavosti o historii pohřbívání a 

různých způsobech uctívání zesnulých. Celá akce byla doprovázena velmi povedenými audio-

vizuálními efekty, které tajemnou atmosféru večera ještě umocnily . 

Akce „Dušičkový večer“ byla po všech stránkách (organizační, návštěvnost, programové) velmi 

úspěšná.  Návštěvnost dosáhla 325 osob. 

 

Adventní koncerty: tyto koncerty byly realizovány v rámci česko-polského projektu: Náš svět 

hudby. V koncertní sín svatého Ducha vystupovali Cvilíňa + Trio Pastoralka (9.12.),  s 

programem Tisíc andělů se představilo Janáčkovo Brumendo (12.12.), sólisté opera Slezského 

divadla uvedli Vánoční koncert složený z písní s biblickou tématikou (18.12.), Marie Veliká 

přilákala mnoho posluchačů na Swingové vánoce (20.12.). 

Návštěvnost za všechny adventní koncerty: 428 osob 
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1.4.2 Pod širým nebem 

 

V rámci této specifické akce proběhlo několik hudebních akcí na různých místech města 

Krnova: 

• Jazzový podvečer u Bauerova památníku (29. 6. 2018),  

• Krnovanka v zahradě Flemmichovy vily (3. 8. 2018),  

• Folk v zahradě – vystoupení Pavla Dobeše (10. 8. 2018),  

• koncert v zahradě Vila Café (24.8.2018).  

Návštěvnost za všechny koncerty: 826 osob 
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1.4.3 Oslavy výročí 

 
30 let koncertní síně sv. Ducha 

V roce 1988 byla slavnostně otevřena Koncertní síň svatého Ducha v Krnově. K tomuto výročí 

jsme připravili cyklus tří koncertů, kdy koncertní síň byla otevřena všem návštěvníkům zdarma. 

• 6. 10. Rudolf Holčák – klavír, varhany        

• 13. 10. Koncert žáků ZUŠ Krnov – K. Vidličková      

• 20. 10. Pěvecký koncert I. Rédlové a jejich žáků      

Celková návštěvnost koncertů činila 225 osob. 
 

 

90 let Městského divadla Krnov 

V roce 1928 bylo otevřeno Městské divadlo Krnov. Při příležitosti toho výročí jsme připravili 

třídenní akci, která měla mimořádný ohlas mezi návštěvníky. 

• 23. 11. Den otevřených dveří   - návštěvníky prostorami divadla provázely pohádkové a 

filmové postavy 

• 24. 11. Mátový nebo citron – Lidové divadlo MIKS Krnov uvedlo premiéru své nově 

nastudované hry   

• 25. 11. Popelka – pohádka pro děti        

Celková návštěvnost: 723 osob 
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Rok 1918  

Celoroční aktivity věnující se oslavám 100 let od vzniku Československa.        

V rámci oslav výročí 100 let a uskutečnily tyto aktivity: 

• Rok 1918 – muzejní výstava 

• Výstava Českoslovenští letci v RAF 

• Výstava 100 let architektury nové republiky v MSK a Ostravě 

• Výstava České korunovační klenoty na dosah…. 

• Přednáška Alexandr Michl-Bernard – Rok 1918 v Krnově 

• Přednáška Alexandr Michl-Bernard – České korunovační klenoty v běhu staletí 

• Komentované prohlídky pro veřejnost a školy na výstavě Korunovační klenoty na dosah 

• Přednáška Filipa Procházky – Českoslovenští letci v RAF 

• Tvorba textů a grafických podkladů pro informační panely pro MěÚ Krnov 
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1.5 Projekty MIKS Krnov 

 
 
1.5.1 Umění nás spojuje 

V roce 2018 dále pokračovala realizace projektu zaměřeného různé formy umění. V tomto 

roce bylo realizováno 7 výstav, 1x fotografický plenér, 1x workshop pro veřejnost. V Krnově 

proběhly 3 česko-polské výstavy, v Prudniku 4 česko-polské výstavy. Celý projekt byl 

v kompetenci vedoucí muzea Ivany Zajícové, která ve spolupráci s polským partnerem 

zajišťovala obsazení všech výstav. Projekt realizovaný v rámci programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko, fond mikroprojektu Euroregion praděd byl závěrem roku vyúčtován a 

podán se závěrečnou zprávou řídícímu orgánu ke kontrole.  
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1.5.2 Náš svět hudby 

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

realizaci kulturních a volnočasových aktivit. V rámci tohoto projektu byly v roce 2018 převážně 

realizovány různorodé hudební akce pro veřejnost.  

Do realizace spadaly tyto akce: Krnovské hudební slavnosti, Country večer – kapela Wagon 

v zahradě Flemmichovy vily, Jazzový podvečer na náměstí, Adventní koncerty v koncertní síni 

sv. Ducha nebo akce pro děti Nebe nad Krnovem. Akce podobného charakteru byly také 

realizovány v Polsku – zde bylo celkem zrealizováno 13 kulturně – společenských akcí. 

Realizace projektu nám umožnila doplnit si potřebné technické vybavení a mobiliář – pivní sty, 

altány, osvětlovací techniku. V listopadu 2018 byla řídícímu orgány podána první monitorovací 

zpráva. Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A, Česká republika –Polsko.  
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1.5.3 Zatočíme s nudou 

V roce 2018 byla schválená žádost výše uvedeného projektu. Tento projekt zaměřený na 

rozšíření možností aktivního trávení volného času za pomoci volnočasových sportovních 

aktivit bude realizován v roce 2019, a to od 1. 2. 2019. 

 
 

 

1.5.4 KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2018  

 

13. ročník ojedinělé filmové přehlídky proběhl v prostorách kina Mír 70 Krnov v termínu 13. – 

15. 4. 2018. Bylo promítnuto 11 představení s 9 celovečerními filmy, 1x tématická přednáška. 

Akreditovalo se 188 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 

790 diváků. Bylo vydáno 250 ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, informace – 

rekapitulace z historie barevného filmu, informace o vývoji 70 mm filmu v kině v Praze v roce 

1964 – 1965. Akce byla podpořena Státním fondem kinematografie částkou 300 000 Kč. 

 

Program KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2018: 

• Zával 

• Vražda v Orient expresu 

• Poslední císař 

• Jménem mých blízkých 

• Nit z přízraků 

• South Pacific 

• Apokalypsa 

• Malý Buddha 

• Smrtonosná zbraň 3 

 

 
 

 
 



 
 

25 
 

2 HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 

 

2.1  KINO MÍR 70MM KRNOV 

 
V kině Mír 70 Krnov se v roce 2018 konalo 1 308 projekcí s celkovou návštěvností 42 621 osob.  

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Návštěvnost 33597 35897 43 792 39 356 42 621 

Počet akcí 905 920 962 1185 1308 
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2.1.1 Pravidelné promítání 

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

Odpromítalo celkem 9 představení – krátké pohádky pro mateřské školy, na které přišlo 850 

dětí. Odpromítalo 9 představení – rodinné filmy pro školní družiny (kino Bijásek), na které 

přišlo 2 516 dětí. Zajišťuje činnost FILMOVÉHO KLUBU pro náročného diváka, promítlo se 

celkem 113 filmů a přišlo 1 047 diváků. Zajišťuje činnost BIO SENIOR KLUBU – promítlo se 

celkem 20 filmů a přišlo 1 067 diváků – seniorů. Zajistilo promítání pro základní a střední školy 

dle jejich požadavků. Promítlo se celkem 42 filmů, přišlo 5 249 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. Primárně bylo záměrem, aby se Art klubu hrály pouze „artové“ filmy. Avšak 

v průběhu roku 2018 jsme v malém sále začali hrát také komerční snímky. Tímto krokem 

jsme reagovali na  dlouhodobou potřebu druhého promítacího sálu. Celkově se v Art klubu 

odpromítalo 360 titulů s celkovou návštěvností 2 748 diváků. 
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2.1.3 Festivaly v kině Mír 70 

 

Kino Mír pořádalo již 24. ročník Projektu 100/2018 (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 vybrána 

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

žánrů a jejich vývoje od počátku ke dnešku. Jako druhý žánr byl vybrán muzikál. Projekci 

vybraných 5 filmů zhlédlo 89 diváků. 

13. festivalová přehlídka KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV v termínu 13. – 15. 4. 2018. Bylo 

promítnuto 11 představení s 9 celovečerními filmy, 1x tématická přednáška. Akreditovalo se 

188 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 1 790 diváků. Bylo 

vydáno 250 ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, informace – rekapitulace z historie 

barevného filmu, informace o vývoji 70 mm filmu v kině v Praze v roce 1964 – 1965.  

 

 

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

festivalových snímků z Berlína, Benátek a Cannes. Na 5 vybraných filmů v 9 představeních 

přišlo 37 diváků. 

XVI. Mezinárodní festival Outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových 

filmů, na 14 tématických pásem krátkých filmů přišlo 126 diváků. 
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2.1.4 Speciální akce v kině Mír 70 

 

• Leden – záznam koncertu „Motorhead“, poslední turné a show kapely, koncert zhlédlo 41 

diváků.  

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

představeních přišlo 50 diváků. 

• Únor – záznam z Vídeňské státní opery „Trubadúr“ – tragická opera Giuseppe Verdiho, 

operu zhlédlo 37 diváků. 

• Jarní prázdniny v kině Mír a v Art klubu 24. 2. – 4. 3., promítání pro děti. Na výběr bylo 7 

filmů v celkem 19 představeních, na které přišlo 542 diváků. 

• Květen – 25. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest, na vybrané 2 filmy přišlo 

5 diváků. 

• Červenec – Ozvěny 53. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v kině, na vybrané 

3 filmy z festivalu v Karlových Varech přišlo 39 diváků. 

• Červenec – Září – letní kino – zahrada kina, na 27 představení přišlo 896 diváků. 

• Srpen – Kino na zámku v Hošťálkovech – 31. 8. promítání pohádky „Čertoviny“ na nádvoří 

zámku pro 180 dětí. 

• Říjen – „Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové“ – vyprávění známého 

režiséra nejen o filmech, na představení přišlo 145 diváků. 

• Listopad – studentský film „Cukr a sůl“ od krnovského rodáka Adama Martince, který byl 

vybrán na MFF v San Sebastiánu do soutěže, na představení přišlo 273 diváků. 

• Prosinec – koncertní vystoupení „Black Sabbath: The End of The End“, poslední koncert 

legendární skupiny, kterou kapela odehrála v únoru 2017 ve svém domovském 

Birminghamu, koncert zhlédlo 58 diváků.   

• Prosinec – pravidelné, již potřinácté, odpolední štědrovečerní promítání pro děti 

s animovanou pohádkou „Úžasňákovi 2“ spojené s rozdáváním dárků pro děti. Přišlo 317 

dětí v doprovodu rodičů.  

• Prosinec – Čerstvá krev z Krnova 5 – projekce navazující na loňské prosincové promítání, 

pásmo krátkých filmů autorů - dokumentů, kteří pochází přímo z Krnova nebo k němu mají 

velmi blízko, přišlo 72 diváků. Po projekci následovala beseda s tvůrci filmu. 
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• Prosinec – Kino na zámku v Hošťálkovech – 28. 12. promítání pohádky „Tajný život 

mazlíčků“ v rodinném salónku zámku Hošťálkovy pro 150 dětí. 

• Duben – Listopad – Dámský filmový večer v kině Art s pohoštěním – celkem 6 večerů 

s promítáním filmů, přišlo 68 divaček. 

• Duben – Září – Kino Art – promítání pro děti v rámci podpory inkluzivního vzdělávání 

Eurotopia Krnov, na 5 představení s vybranou pohádkou přišlo 58 dětí. 

 

 
 
2.1.5 Pronájmy v kině Mír 70 

• Leden – Město Krnov – školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelek okrskových 

volebních komisí, na školení přišlo 200 lidí. 

• 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 509 žáků a studentů. 

• Záři – 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.    

 

2.1.7 Nejnavštěvovanější filmy 

• Listopad – prosinec: „Bohemian Rhapsody“ – 23 představení, přišlo celkem 2 279 diváků.  

• Červenec – prosinec: „Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená“ – 18 představení ve 2D 

+ 3D, promítáno i v letním kině, přišlo celkem 1 643 diváků. 

• Duben – červen: „Avengers: Infinity War“ – 17 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 1 395 

diváků. 

• Červen – prosinec: „Jurský svět: Zánik říše“ – 20 představení ve 2D + 3D, promítáno i 

v letním kině, přišlo celkem 1 352 diváků. 
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• Listopad – prosinec: „Čertí brko“ – 16 představení, přišlo celkem 1 239 diváků. 

• Září – prosinec: „Po čem muži touží“ – 29 představení, přišlo celkem 1 196 diváků. 

• Únor: „Padesát odstínů svobody“ – 14 představení, přišlo celkem 1 058 diváků. 

• Leden – červen: „Čertoviny“ – 11 představení, přišlo celkem 1 032 diváků. 

• Listopad – prosinec: „Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny“ – 18 představení ve 2D 

+ 3D, přišlo celkem 990 diváků. 

• Srpen – prosinec: „Úžasňákovi 2“ – 15 představení ve 2D + 3D, promítáno i v letním kině, 

přišlo celkem 914 diváků. 
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2.2 KONCERTNÍ SÍŇ SV. DUCHA 

 
V Koncertní síni sv. Ducha se v roce 2018 uskutečnilo 102 akcí s celkovou návštěvností 10 634 

osob.  

 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Návštěvnost 10604 9 945 10327 9 894 10 634 

Předplatitelé 141 141 145 146 145 

Počet akcí 103 96 103 103 102 
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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, 146 předplatitelů: 

18. 1. Vodička a Kasík       175 

26. 2. Guarner trio        158 

13. 3. Shadow Quartet       162  

11. 4. Duo Arnicans        158  

22. 5. Trio Amadeus + M. Kociánová     172 

   

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

9. 10. Musica a Tre        152 

6. 11. Lenka Ambrožová       169 

 
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. Umělci jsou nadšeni z vysokého počtu návštěvníků oproti jiným městům. 

 

 
2.2.2 Výchovné koncerty pro žáky ZŠ v rámci vyučování 

16. 4. Klávesové nástroje a sólový zpěv    2 x  185 

17. 4. Dechové nástroje        2 x  156 

24. 4. Strunové nástroje      2 x   182 

Koncerty byly organizovány ve spolupráci se Základní uměleckou školou Krnov. 

25. 9. Vývoj rockové hudby      2 x  210 

 
 

2.2.3 Ostatní akce MIKS v koncertní síni 

7. 3. Dámská jízda III. – akce pro ženy k MDŽ     160 

15. 7. Koncert v rámci Klášterních hudebních slavností      57 

6. 9. KHS  - Radka Fišarová        179 

26. 10. Svatováclavský hudební festival – Hudební výlety        50 

7. 12. Svatováclavský hudební festival – Hudební výlety      34 
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14. 12. Ivo Kahánek           44 

29. 12. Rybova mše vánoční        170 

 

30 let koncertní síně 

V roce 1988 byla slavnostně otevřena Koncertní síň svatého Ducha v Krnově. K této příležitosti 

jsme připravili cyklus tří koncertů, kdy koncertní síň byla otevřena všem návštěvníkům zdarma. 

6. 10. Rudolf Holčák – klavír, varhany        37 

13. 10. Koncert žáků ZUŠ Krnov – K. Vidličková       86 

20. 10. Pěvecký koncert I. Rédlové a jejich žáků     102 

 

Hlas Slezska 

Ve dnech 8. – 10. června 2018 se poprvé uskutečnila celorepubliková soutěž Hlas Slezska. 

Proběhla v prostorách koncertní síně (semifinálové a finálové kolo v klasickém zpěvu) a 

střediska volného času (semifinálové a finálové kolo v populárním zpěvu). Závěrečný 

galakoncert se uskutečnil v koncertní síni. Celkem se soutěže zúčastnilo 107 soutěžících a cca 

100 osob jako doprovod (rodiče a pedagogové).  

 

2.2.4 Pronájmy a ostatní akce v Koncertní síni sv. Ducha 

S Městem Krnov bylo uzavřeno 12 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, projednávání s občany, ustavující zastupitelstvo atd.) 

 

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 a dle této směrnice bylo také provedeno vyúčtování akcí. 
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V roce 2018 se uskutečnily 4 prohlídky památkového objektu – provází Mgr. A. Michl-

Bernard, historik muzea. Pro delegace – hosty Města Krnova jsou prohlídky zdarma a 14 

svatebních obřadů (úprava sálu - přestavění židlí, stůl pro oddávajícího…) 

 

Koncertní síň je dále zpřístupňovaná pro zkoušky účinkujících, nahrávání koncertů, ladění 

klavíru a varhan, výzdobu na 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 1 146 

Výchovné koncerty pro školy   8 733 

Ostatní akce MIKS   11 1 126 

Celkem akcí MIKS:    26 3 005 

Koncerty Města Krnova   2 180 

Další akce Města Krnova   10 970 

Koncerty ostatních pořadatelů   20 2 100 

Předávání vysvědčení - počet obřadů  26 3 199 

Svatby     14 1 120 

Prohlídky     4 60 

Celkem ostatních akcí:   76 7 629 

CELKEM AKCÍ:     102 10 634 
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2.3 MĚSTSKÉ DIVADLO 

 

V Městském divadle Krnov se v roce 2018 uskutečnilo 35 akcí s celkovou návštěvností 15 661 

osob. Došlo k nárůstu předplatitelů o 59 diváků. 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Návštěvnost 12 605 16 576 15096 16 880 15 661 

Předplatitelé 277 287 301 345 404 

Počet akcí 33 42 35 42 35 
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2.3.1 Představení v rámci předplatného do divadla na rok 2018 

 

30. 1.  Úhlavní přátelé        667 

14. 3. Rošáda         528 

23. 4. Comemedia Finita        430 

29. 5. Noc na Karlštejně                                       614  

28. 6.   Carmen         483 

8. 10. Richard III.         495 

12. 11. Perly panny Serafínky        497 

 

Předplatné si uhradilo 404 diváků (nárůst o 59 diváků). Divadelní sezóna byla předplatiteli 

hodnocena kladně.  

Diváci si 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 2019, 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 

 

15. 5. Bláznivý Petříček        401 

9. 9.  KHS – O. G. Brzobohatý + Janáčkova filharmonie    424 

23. 10. Tchýně na zabití        372 

1. 12. Vánoční koncert Petra Bendeho      118 

9. 12. Jaromír Nohavica        657 

11. 12. Screamers         237 
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90 let divadla Krnov 

V roce 1928 bylo otevřeno divadlo Krnov. Při této příležitosti jsme připravili mimořádnou tří 

denní akci, která měla mimořádný ohlas pro návštěvníky. 

23. 11. Den otevřených dveří        136 

24. 11. Mátový nebo citron – Lidové divadlo MIKS Krnov   336 

25. 11. Popelka         251 

 

2.3.3 Představení pro děti a mládež 

 

18. 2. O pejskovi a kočičce        302 

20. 3. Sůl nad zlato         349 

7. 4. Vodník Česílko        110 

19. 4.  Divadlo Zlín – představení pro SŠ  2 představení   850 

17. 5.  Povídejme si děti        623 

5. 10. Když jde kůzle otevřít          73 

4. 11. Pyšná princezna        258 

 

2.3.4 Akce ostatních pořadatelů – pronájmy divadla 

 

Celkem bylo uzavřeno 12 smluv na pronájem divadla. 

17. 1. Planeta Země       2 představení 

4. 2. T. Edelsberger - Semafor 

8. 3. Kryštof  

9. 3. ZUŠ – taneční soutěž 

21. 4. Jarní koncert DOM 

27. 4. Od srdce k srdci      2 představení  

26. 5. Krnovské slunéčko  

27. 5. Swingobraní 

17. 9. Partička       

16. 11. Stužkování SPgŠ a ZZŠ 
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14. 12. Vánoční koncert DOM 

20. 12. Vánoční besídka SPgŠ a ZZŠ 

 

2.3.5 Lidové divadlo Krnov při MIKS 

Soubor uvedl premiéru divadelní hry Mátový nebo citron, s kterou vystoupil 1x v Městském 

divadle Krnov a v Zátoru. V dubnu vystoupili s hrou Dokonalá svatba v Zátoru a v Branticích. 

 

Představení v Městském divadle Krnov  Počet Účast 

       

Divadelní představení v rámci předplatného 7 3 714 

Ostatní představení a zábavné pořady  8 2 681 

Představení pro děti a mládež   8 2 816 

Celkem akcí MIKS    23 9 211 

Akce ostatních pořadatelů - odhad účasti  14 6 450 

Celkem představení    35 15 661 
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2.4 MĚSTSKÉ MUZEUM 

 

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

2018 bylo zrealizováno 106 aktivit s celkovou účastí 8 933 osob (v přehledu nejsou uvedeni 

návštěvníci expozic, které jsou umístěny mimo výstavní prostory). Nárůst počtu akcí je 

způsoben zvýšeným počtem komentovaných prohlídek díky výstavě Korunovační klenoty na 

dosah. 

 
 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Návštěvnost 5 952 6 091 7 194 7 694 8 933 

Počet akcí 68 35 41 36 106 
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2.4.1 Výstavní činnost 

 

Výstavy současného výtvarného umění 

24. 2. – 1. 4.   Grafika – Josef Odráška, Małgorzata Stanielewicz 

3. 3. – 1. 4.    Potkali se dva – Jiří Sebera, Růžena Urbanová 

7. 4. – 13. 5.   Vladimír Duda „Křídla přírody“ 

7. 4. – 13. 5.   Marie Vojkovská „Můj barevný svět“ 

18. 5. – 17. 6.   Výtvarná výpověď dětí – ZUŠ s r o. 

22. 6. – 22. 7.   Užité umění – Marian Cuber, Roman Míček 

28. 7. – 26. 8.   Jiří Meitner „Líbáš jako kráva“ 

28. 8. – 23. 9.   Martin Manojlín – Grafika a Ex libris 

1. 9. – 30. 9.  Ondřej Vorel „Znak 8“ 

5. 9. - 23. 9.   Fotografický plenér 

17. 11. – 13. 1. 2019  Peníze nebo život – ZUŠ Krnov 

 

Muzejní a tematické výstavy 

1. 1. – 31. 12.   Významné osmičky 

5. 1. – 23. 2.   Historické hřbitovy – Omnium 

11. 1. – 18. 2.   Pohledy na Krnov III. 

10. 4. – 24. 6.   Rok 1918 v Krnově 

15. 5. – 31. 12  Leopold Bauer 

29. 6. – 19. 8.   Českoslovenští letci v RAF 

5. 10. – 4. 11.   100 let architektury nové republiky v MSK a Ostravě 

4. 10. – 25. 11.  Korunovační klenoty na dosah 

28. 11. – 9. 12.  Adventní věnce 

14. 12. – 31. 1. 2019  Vzpomínky nás spojují 

14. 12. – 28. 2. 2019  Plechové retro hračky Kovap 

Do duben 2018  Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov VII. 

9.10. -  doposud   Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov VIII. 
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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 2018) – 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 (realizace březen 2018) - 

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 -  19.5. - volný vstup do prostor Flemmichovy vily (24 osob) 

• Mezinárodní den muzeí – 18. 5. – volný vstup do prostor Flemmichovy vily (126 osob) 

• Noc v muzeu 18. 5. – Program na zahradě Flemmichovy vily byl určen především pro 

rodiny s dětmi. – občerstvení, kulturní program za měřen na téma „Noc v muzeu aneb 

jak se žilo před 100 lety“ – program ve vile i na zahradě, vystoupení Klubu vojenské 

historie, Frajeři z galerky, pěvecký sbor Legato, atrakce a soutěže pro děti na 

stanovištích. Návštěvnost akce: 126 osob  

• Den architektonického dědictví – 15.9. – volný vstup do Flemmichovy vily (32 osob) 

• Dušičkový večer – 2. 11. – na téma Vzácné návštěvy ze záhrobí (325 osob) 

• Červiven – 26.8. – pomoc při realizaci divadelního vystoupení potulné divadelní 

společnosti v zahradě FV (52 osob) 

 

Výzkumné a odborné úkoly, dokumentační činnost:  

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

projektu se uskutečnily česko - polské výstavy výtvarného umění ve Flemmichově vile 

v Krnově a v  POK v Prudniku. Doba realizace projektu 1.10.2017 – 30.9.2018.  

 

• Rok 1918 – celoroční aktivity věnující se oslavám 100 let od vzniku Československa.       

-    Rok 1918 – muzejní výstava 

-    Výstava Českoslovenští letci v RAF 

- Výstava 100 let architektury nové republiky v MSK a Ostravě 

- České korunovační klenoty na dosah…. 

- Noc v muzeu na téma Jak se žilo před sto lety 

- Přednáška Alexandr Michl-Bernard – Rok 1918 v Krnově 
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- Přednáška Alexandr Michl-Bernard – České korunovační klenoty v běhu staletí 

- Komentované prohlídky pro veřejnost a školy na výstavě Korunovační klenoty na 

dosah 

- Přednáška Filip Procházka – Českoslovenští letci v RAF 

- Tvorba textů a grafických podkladů pro informační panely pro MěÚ Krnov 

 

• Leopold Bauer – celoroční aktivity připomínající 70 let od data úmrtí krnovského 

architekta 

-    Leopold Bauer – výstava 

- Tvorba textů a grafických podkladů pro informační panely pro MěÚ Krnov 

- Přednáška Martina Strakoše – Wágnerovi žáci a jejich architektury kdysi a nyní 

- Přednáška Alexandr Michl-Bernard – Vilová architektura v Krnově 

 

• Historický místopis Krnova: práce na rozsáhlé studii 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, ze soukromých sbírek 

sběratelů starých pohlednic a fotografií Krnova, a shromažďování odborné literatury a 

článků k tématu. Realizátor: Mgr. Alexandr Michl – Bernard. 

 

• Krnov v raném novověku:  Dlouhodobý výzkumný záměr zaměřený na dějiny města 

Krnova od roku 1523 do roku 1742. Práce průběžně probíhají od března roku 2015 a 



 
 

44 
 

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, Hejtmanský úřad knížectví opavsko – krnovského, Velkostatek 

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

shromažďování odborné literatury a článků k tématu. 

 

• Úsek archeologie – dokončeno přestěhování cca 4 500 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 území města Krnov. 

 

• Nálezové zprávy – úsek archeologie - V roce 2018 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):  

- Schellenburg – KLPP – coll. R. Feilhauer; 

- Brantice – doba bronzová až novověk – coll. V. Dofek; 

 - Lichnov – doba římská – coll. R. Feilhauer; 

 - Vysoká (Pitárné) – doba římská – coll. R. Feilhauer; 

- Krnov, Petrovická ul. – doba bronzová, středověk – coll. M. Vaickorn. 

Tyto nálezové zprávy budou dokončeny v roce 2019 (zejména tiskem barevných map na 

nové tiskárně) a předány příslušným institucím. 
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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. 

• Svatopluk Bříza: Nové arch. Nálezy z okolí Krnova. Larischova vila – Historické 

kolokvium (40 osob) 3. 5. 2018 

• Alexandr Michl-Bernard: Pohledy na Krnov: komentované promítání starých fotografií 

a pohlednic Krnova uspořádané při příležitosti výstavy Pohledy na Krnov 3 (80 osob), 

9. 2. 2018 

• Alexandr Michl-Bernard: Přijímání k měšťanskému právu v Krnově v raném novověku: 

Přednáška uspořádaná v rámci minikonference o historii Krnovska a Prudnicka 

pořádané 3. května 2018 Městem Krnovem (40 osob) 

• Alexandr Michl-Bernard: Rok 1918 v Krnově: Přednáška uspořádaná k výročí 100. let 

vzniku ČSR, 15. 6. 2018. (10 osob),  

• Alexandr Michl-Bernard: Prvních patnáct let oborné tkalcovské školy v Krnově: 

Přednáška pro domov seniorů v Krnově, říjen 2018. (25 osob) 

• Alexandr Michl-Bernard: České korunovační klenoty v běhu staletí: přednáška 

pořádaná v rámci probíhající výstavy České korunovační klenoty na dosah, 16.11. 2018. 

(32 osob) 

• Alexandr Michl-Bernard, Ivana Zajícová: Přednáška pro ZŠ Slezské Rudoltice na téma 

Středověk (30 osob), 17. 1. 

• Alexandr Michl-Bernard: Vilová architektura v Krnově (40 osob), 15. 5. 

• Filip Procházka: Českoslovenští letci v RAF (12 osob), 21. 7. 

• Martin Strakoš: Wagnerovi žáci a jejich architektura (12 osob), 29. 11. 
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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 komentovaných prohlídek (všechny realizovány v rámci konání výstavy Korunovační 

klenoty na dosah. 

 

Služby badatelům 

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

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

Celkem: 27 osob. Badatelé e-mail, celkem: 48 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. 

• Bříza, Svatopluk – Feilhauer, Rudolf 2018: Krnov (k. ú. Opavské Předměstí, okres Bruntál), 

PV 59-1, str. 147-148, obr. 6 

• Bříza, Svatopluk – Feilhauer, Rudolf – Kašpar, Milan 2018: Krnov (k. ú. Opavské předměstí, 

okres Bruntál), PV 59-2, str. 250-251, obr. 62 

• Bříza, Svatopluk 2018: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov VII. 

• Bříza, Svatopluk 2018: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov VIII. 

• Bříza, Svatopluk 2018: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov IX. 

• Alexandr Michl-Bernard: Rok 1918 v Krnově: článek publikovaný ve Vlastivědných listech za 

rok 2018. Článek vycházel z odborné literatury a studia pramenů uložených v Státním 
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okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově – fond Archiv města Krnova, Archiv města 

Krnova – dodatky, Okresní úřad Krnov. 

 
 
 

 

2.4.5 Muzejní fondy 

 

• Akvizice: celkem 31 přírůstkových čísel, z toho nákup: 18, dar: 3, vlastní sběr: 10, tj. 39 

kusů sbírkových předmětů, Konzultace s akviziční komisí muzea. 

• Početní stav muzejních sbírek:  8465 přírůstkových čísel, tj. 19994   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 210 kusů předmětů – fond fotografie 

• Inventarizace řádná: inventarizaci v roce 2018 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. 4. 

• Pohyb sbírek: zápůjčky a výpůjčky – počet výpůjček jinému subjektu: 453 ks (9 smluv), 

počet výpůjček od jiného subjektu: 11 ks (2 smlouvy) 

• Externí restaurování a konzervování: zrestaurovány 6 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 

Muzejní knihovna: 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. Přírůstky: 15 kusů knih. 

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. 

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 2018 Počet Účast 

Výstavy 24 8 093 

Komentované prohlídky 67 - 

Jednodenní akce 5 559 

Přednášky 10 281 

CELKEM AKCÍ: 106 8933 
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2.5 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

 

SEV v roce 2018 zorganizovalo 66 akcí s celkovou návštěvností 3 051 osob.  

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Návštěvnost 3 886 4 863 4 617 2 112 3 051 

Z toho programy 1 585 1 330 1 672 1 243 1 150 

Počet akcí 102 72 99 85 66 
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2.5.1 Pravidelné jednorázové aktivity 

 

Tradiční jarmark ke Dni Země 2018 

18. ročník Tradičního jarmarku ke Dni Země proběhl na hlavním náměstí v Krnově v sobotu 28. 

dubna. Odhadovaná návštěvnost byla 1500–2000 obyvatel Krnova. Akce byla propagována 

v médiích (Krnovské listy, Deník, TV Polar). Největší ohlas měla edukační show Výzkumného 

energetického centra VŠB TU Ostrava „Smokeman“, která návštěvníky seznámila 

s problematikou domácího spalování a topení. 

 

 

 

Soutěž Betula pendula 

 

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

ZŠ v Krnově se zúčastnilo celkem 73 žáků krnovských základních škol, kteří tvořili 3členné 

soutěžní hlídky. Akce proběhla 2. 6. v prostorách přírodní památky Staré hliniště.  
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Mezinárodní noc pro netopýry 

 

Ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů byla v pátek 31. 8. 2018 v prostorách 

SVČ Krnov uspořádána akce zaměřená na seznámení veřejnosti s našimi létajícími savci. 

Přednáškou účastníky provázel zoolog CHKO Jeseníky pan Dušan Duhonský. Akce se zúčastnilo 

35 zájemců z řad krnovské veřejnosti. 
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2.5.2 Průběžné aktivity 

 
 

EVVO pro školská zařízení 

V roce 2018 byla doplněna výuka školských zařízení spádové oblasti realizací 62 ekoprogramů 

s celkovou účastí 1054 žáků spolu s 96 členy pedagogického doprovodu (celkem 1 

624 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 

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 24.–26. 9. 2018 proběhl pobytový kurz EVVO pro žáky ZŠ Dvořákův okruh Krnov v 

rekreačním středisku Bílá Holubice (Moravice). Celkem se akce zúčastnilo 37 žáků a 6 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 32 ekodotazů (včetně konzultací pro média, např. 

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/povodi-odry-chce-vyjimku-kvuli-likvidaci-bobri-

hraze-20180303.html). 

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/povodi-odry-chce-vyjimku-kvuli-likvidaci-bobri-hraze-20180303.html
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/povodi-odry-chce-vyjimku-kvuli-likvidaci-bobri-hraze-20180303.html
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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 2018 bylo realizováno celkem 

12 výjezdů k handicapovaným živočichům. 

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/ptaci-mladata-se-prave-uci-letat-a-obcas-delaji-

chyby-20180711.html 

 

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.  

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/ptaci-mladata-se-prave-uci-letat-a-obcas-delaji-chyby-20180711.html
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/ptaci-mladata-se-prave-uci-letat-a-obcas-delaji-chyby-20180711.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. 

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. 

 

Akce Střediska ekologické výchovy Počet Účast 

Ekoprogramy 62 1150 

Pobytové programy (vícedenní) 1 43 

Přírodovědná soutěž 1 73 

Mezinárodní noc pro netopýry 1 35 

Tradiční jarmark  1 1750 

CELKEM AKCÍ: 66 3051 

 

 


