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1 CELKOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE MIKS
1.1 BĚŽNÁ ČINNOST A STRUKTURA ORGANIZACE MIKS

Městské informační a kulturní středisko Krnov v roce 2015 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 představní, 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 90 047 osob.

Správa MIKS
Ředitelství (1)
Ekonomika (2)
Programy (1)
Propagace (2)
Projekty (2)

Provoz a údržba (1)

Mezi stěžejní akce pořádané MIKS patří:

Tradiční jarmark ke Dni Země
KRRR! 70MM FILM FEST

KRNOV

Slezská muzejní noc
Krnovské hudební slavnosti

Městské
divadlo (1)

Koncertní
síň (1)

sv. Duch

Městské
muzeum a 

Flemmichova
vila (2)

Kino Mír 70
Krnov (5)

Středisko 
ekologické
výchovy (1)
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Návštěvnost středisek a akcí MIKS za rok 2015

Návštěvnost v roce 2015 byla ve srovnání s předchozím rokem nižší. Hlavním důvodem byl
přechod Turistického informačního centra pod Město Krnov od 1. 4. 2015.

MIKS Krnov spolupracoval s Městem Krnov na akcích působících v oblasti kultury (např.
Proměny historické architektury, oslavy Dne vítězství, Ples MěÚ, Oceňování osobností kultury
a sportu, oslavy svátku Den vzniku samostatného Československého státu, Oceňování policistů,
Trofeo Nike Jeseníky 2015, akce „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“, Vánoční trhy
2015 apod.)
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Realizace 16. Tradičního jarmarku a koordinace doprovodných aktivit ve spolupráci s partnery
z Prudnického kulturního střediska. Akce proběhla 25. 4. 2015. Jarmark byl pořádán v rámci
projektu „Den Země Krnov–Prudnik“, finančně podpořeného ERDF prostřednictvím Fondu
mikroprojektů Euroregionu Praděd. Dalšími partnery akce byli: Město Krnov, SPgŠ a SZŠ
Krnov, SŠP Krnov a SVČ Méďa Krnov. Také v letošním roce převzala záštitu nad jarmarkem
starostka města paní Jana Koukolová Petrová. Oslavy Dne Země zahájili místostarostové města,
Michal Brunclík a Jan Krkoška, a koncert Dechového orchestru mladých Krnov. Po slavnostním
úvodu na návštěvníky čekaly ukázky tradičních řemesel, tyranosauří show, koncerty hudebních
skupin, prodej rukodělných výrobků, výstava drobného zvířectva a výtvarné dílny pro děti. Také
prezentace škol, autobusů společnosti Arriva Morava, aktivit Zdravého města, činnosti odboru
životního prostředí Městského úřadu v Krnově, zájmových útvarů SVČ Méďa Krnov a
nevládních organizací. V hudebním programu vedle kapel Maryband a Endorfina, cimbálové
muziky Cvilíňa a dixielandu Jazzsle neplánovaně vystoupily soubory z ukrajinského Ternopilu,
které byly o víkendu na návštěvě v Prudniku. Akce se zúčastnilo okolo 3 000 osob.

1.2 STĚŽEJNÍ AKCE MIKS
Tradiční jarmark ke Dni Země
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10. festivalová přehlídka 70mm filmů KRRR! se konala v termínu 17.–19. 4. 2015. Festival
je zaměřen na unikátní formát 70mm filmu. Bylo promítnuto 11 představení s 8 celovečerními
filmy, 1× tématická přednáška. Akreditovalo se 241 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí.
Celkem navštívilo přehlídku 2 805 diváků. Bylo vydáno 350 ks přehledných brožur o
zhlédnutých filmech, uvedený program ze všech předchozích ročníků, informace o obrazovém
formátu VistaVision, o zvukových formátech v kinematografii i o éře širokoúhlé kinematografie
– formátu CinemaScope.

Krnov je jediné kino ve střední Evropě, které disponuje plně funkční technologií pro
projekci 70mm formátu, jak obrazu, tak i zvuku. Podobné přehlídky 70mm formátu se v
celé Evropě pořádají v Norsku, Anglii a Německu, tím je kino Mír 70 Krnov jedinečné a
řadí se mezi evropské rarity.

KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV

Slezská muzejní noc

Jednalo se již o tradiční každoroční akci, konanou v areálu Flemmichovy vily. Pro veřejnost je
připravován program na zahradě i v prostorách vily. Muzejní noc se uskutečnila v rámci Slezské
muzejní noci. Program na zahradě Flemmichovy vily byl určen především pro rodiny s dětmi –
opékání špekáčků, lukostřelba, atrakce a soutěže, Hra ze starých časů, v podání divadelního
souboru Červiven, vystoupení historického šermu Společenství Severských pánů. Příjemnou
atmosféru doplnila jazzová skupina Hospital Dixie Band a The October Leaves. Celá akce byla
zakončená ohňostrojem. Návštěvnost akce: 450 osob.
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V roce 2015 se konal již čtrnáctý ročník Krnovských hudebních slavností, nejvýznamnější
hudební akce, která se odehrává v Krnově. Návštěvníci měli možnost navštívit různorodá místa
v Krnově, která po dobu deseti dnů oživil tento multižánrový festival. Jednalo se o Koncertní síň
sv. Ducha, Městské divadlo, zahradu Flemmichovy vily, Krnovskou Synagogu, sál ZUŠ Krnov,
Kofola music club, Bauerovu kavárnu, Radniční restauraci a další. Hlavní program se první
víkend konal na Hlavním náměstí a novinkou bylo umístění druhého dne hlavního programu
na zahradu SVČ Méďa. Tak jako každý rok byl vyvrcholením programu závěrečný koncert
v Městském divadle. Celková návštěvnost KHS byla přes 5 600 diváků.

Krnovské hudební slavnosti
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Program a návštěvnost KHS 2015

1.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Celkové náklady na provoz MIKS za rok 2015 činily 22 999 091 Kč. Z toho dotace
od zřizovatele činila 14 245 100 Kč. Zbývající část, tedy 8 753 991 Kč, si MIKS zajistil
z hlavní a vedlejší činnosti a získaným spolufinancováním na realizaci projektů.
Celkový hospodářský výsledek MIKS za rok 2015 činil 139.795,60 Kč. 8



Poskytnuta dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika -Polská
republika 2007–2013.
Jednalo se o společný projekt realizovaný Městským informačním a kulturním střediskem
Krnov a Prudnickim Ośrodkem Kultury i Biblioteki Publicznej. Doba realizace projektu byla
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015.
Hlavním cílem projektu byla 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 bylo posilování přeshraničních vazeb
obyvatelstva. Projekt zajistil prohloubení vztahů na obou stranách hranice, rozvoj
společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím: výstav, koncertů,
poznávacích výletů a osvětových programů (celodenních seminářů).

1.4.1 Hravé příhraničí - výše dotace pro MIKS - 1 394 181,22 Kč

1.4 PROJEKTY MIKS

15.–16. 5. 2015 proběhl na Hlavním náměstí v Krnově Festival krnovsko-prudnické kultury.
Na podiu se ve dvou dnech vystřídalo 20 hudebních vystupujících, z toho 10 z CZ a 10 z PL.
Počet návštěvníků cca 4 200 osob.

Na zahradě Flemmichovy vily proběhly česko-polské koncerty. 12. 6. 2015 Reserve (CZ)
 a Blues Motive (PL), 19. 6. 2015 Hospital Dixie Band (CZ) a The October Leaves (PL),
26. 6. 2015 Arrest (CZ) a Manson (PL). Počet návštěvníků koncertů cca 400 osob.

V období od ledna 2015 do června 2015 bylo realizováno celkem 13 kurzů arteterapie
s ekologickou tématikou, např. enkaustika, malování na hedvábí, malování foukacími fixy,
malování na sklo, výroba keramiky apod. Těchto kurzů se zúčastnilo cca 180 osob.

Aktivity projektu na české straně
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Poskytnuta dotace z Euroregionu Praděd. Jednalo se o projekt samostatně realizovaný
Městským informačním a kulturním střediskem Krnov a Prudnickim Ośrodkem Kultury
i Biblioteki Publicznej . Doba realizace projektu byla od 1. 2. 2015 do 1. 5. 2015.

Hlavním cílem projektu je přiblížení ekologické výchovy a trvale udržitelného rozvoje
česko-polské veřejnosti. Dále pak má za úkol prohloubení, rozvoj a zkvalitnění spolupráce
kulturních organizací, výměnu kontaktů, zkušeností a vzájemné odbourávání jazykové
bariéry.

Dne 25. 4. 2015 se na Hlavním náměstí v Krnově uskutečnil „Tradiční jarmark ke Dni
Země Krnov–Prudnik“. Na podiu se vystřídalo 5 hudebních souborů z toho 2 z PL.
Součástí programu byla T-Rex show s Beruškou (mládě tyranosaura na krnovském
náměstí), která měla velký úspěch. V rámci doprovodného programu proběhly ukázky
tradičních řemesel (přadlena, krajkářka, plstění, háčkování, košíkaření, tkaní, drátkování,
keramika, výroba svíček, kovář z ČR; malování na hedvábí a kovář z PL), výstava
drobného zvířectva a prezentace nevládních neziskových organizací z obou stran hranice.

1.4.2 Den Země Krnov-Prudnik - výše dotace 203 675,30 Kč

1.4.3 KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2015 - 150 000 Kč

Poskytnuta dotace ze Státního fondu kinematografie. Desátý ročník ojedinělé filmové
přehlídky proběhl v prostorách kina Mír 70 Krnov ve dnech 17. - 19. dubna 2015. Tento
ročník navštívilo 2 805 diváků. Kteří zhlédli 8 filmových představení v 11 projekcích
a 1 odbornou přednášku. Akreditovaných diváků bylo 241 z celé ČR i ze zahraničí
(Slovensko, Německo, Rakousko, Holandsko, USA...).
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Kino Mír 70 se dle návštěvnosti umístilo v roce 2015 z 202 kin v ČR na 65. místě.

2. 1 KINO MÍR 70 KRNOV

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let

2 HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH
STŘEDISEK
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Kino Mír 70 promítalo týdně 15 až 20 představení dle aktuální nabídky filmových
distributorů.

Odpromítalo celkem 10 představení – krátké pohádky pro mateřské školy, na které přišlo
928 dětí. Bylo odpromítáno celkem 10 představení – rodinné filmy pro školní družiny
(kino Bijásek) na které přišlo 3 006 dětí. Zajišťuje činnost FILMOVÉHO KLUBU pro
náročného diváka, promítlo se celkem 21 filmů a přišlo 373 diváků. Dále zajišťuje činnost
BIO SENIOR KLUBU – promítlo se celkem 21 filmů a přišlo 795 diváků – seniorů.
Zajistilo promítání pro základní školy a střední školy dle jejich požadavků. Promítlo
se celkem 20 filmů pro školy a přišlo 3 306 žáků.

Pravidelné promítání

2.1.1 Běžná činnost kina Mír 70 Krnov

2.1.2 Festivaly v kině Mír 70
Kino Mír 70 Krnov pořádalo již 21. ročník Projektu 100/2015 (PROJEKT 100 je naprosto
unikátní a originální způsob filmové distribuce v evropském měřítku). Podstatou je
každoroční distribuce nových uměleckých filmů formou ucelené přehlídky ve vybraných
kinech v limitovaném termínu. Projekci 4 filmů zhlédlo 75 diváků.

10. festivalová přehlídka 70mm filmů KRRR! v termínu 17.–19. 4. 2015. Bylo
promítnuto 11 představení s 8 celovečerními filmy, 1× tématická přednáška. Akreditovalo
se 241 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 2 805
diváků. Bylo vydáno 350 ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, uvedený program
ze všech předchozích ročníků, informace o obrazovém formátu VistaVision, o zvukových
formátech v kinematografii i o éře širokoúhlé kinematografie – formátu CinemaScope.

2.1.3 Speciální akce v kině Mír 70

Leden – záznam představení z Metropolitní opery „Turandot“, operu zhlédlo 56 diváků.
Červen – předpremiéra filmu „Mimoni“ ve 3D, přišlo 231 dětí v doprovodu rodičů.
Září – záznam z koncertu světové koncertní turné skupiny Pink Floyd – „Roger Waters
The Wall“, koncert zhlédlo 53 diváků.
Říjen – koncert z Maastrichtu v podání světoznámého nizozemského houslisty „André
Rieu“, koncert zhlédlo 107 diváků.
Prosinec – pravidelné, již podesáté, odpolední štědrovečerní promítání pro děti s filmem
„Hotel Transylvánie 2“ spojené se slosováním o hodnotné ceny a s vystoupením maskota
Alvina v zapůjčeném kostýmu. Přišlo 318 dětí v doprovodu rodičů.

 

.
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Leden – Planeta Země 3000, výukový vzdělávací program, 3 představení zhlédlo
940 žáků.

Únor – Činoherní anglicko–české divadlo za Zlína, 3 představení zhlédlo 647
žáků.

Duben – Svět kolem nás, výukový vzdělávací program, 3 představení zhlédlo 840
žáků.

Srpen – Konference Den Braven, přišlo 125 pozvaných lidí.    

Říjen – Prezentace severovýchodního obchvatu města Krnova, přednáška pro 270
lidí.        

2.1.4 Pronájmy v kině Mír 70

2.1.5 Výstavy, soutěžě v kině Mír 70

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

Listopad – soutěž „Co se hraje v kině?“ – ke zvýšení povědomí o hraných filmech
a propagačních místech.
Soutěž probíhala od 5. 11. do 30. 11. ve dvou kategoriích:
- Filmy pro děti – soutěžily mladší děti.
- Filmy pro dospělé – soutěžili dospělí a starší děti.
Soutěžící vyhledávali na propagačních místech kina vždy dvě otázky týdně týkající
se právě hraných filmů, tj. celkem osm otázek. V obou kategoriích byly předány
3 hlavní ceny (volné vstupenky) a 7 dalších cen.

2.1.6 Vánoční trhy a hudební slavnosti

Pravidelná projekce – promítání v rámci hudebních slavností v kině Mír, 1 představení,
záznam přenosu z Metropolitní opery „Lazebník Sevillský“, přišlo 64 diváků.
Pravidelná projekce – promítání na Vánočních trzích na náměstí v Krnově, 4 představení
pro děti – krátké pohádky zhlédlo asi 400 diváků.
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Červen – prosinec: „Mimoni“ – 20 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 2 586
diváků.

Únor – březen: „Padesát odstínů šedi“ – 16 představení, přišlo celkem 1 810 diváků.

Září – prosinec: „Hotel Transylvánie 2“ – 9 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem
1 310 diváků.

Prosinec „Star Wars: Síla se probouzí“ – 11 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem
1 014 diváků.

Únor – květen „SpongeBob ve filmu: Houba na suchu“ – 9 představení ve 2D + 3D,
přišlo celkem 988 diváků.

Červen – prosinec „Jurský svět“ – 17 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 936
diváků

2.1.7 Nejnavštěvovanější filmy
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2.2 KONCERTNÍ SÍŇ

V Koncertní síni sv. Ducha se v roce 2015 konalo celkově 96 akcí, které navšívilo 9 945
diváků.
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Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2014–2015, 141 předplatitelů:
13. 1. Lisolete Rokyta – panova flétna + Jan Rokyta - cimbál
11. 2. Duo Teres – kytara + housle
10. 3. Cantarina Clarinete – klarinetové kvarteto
14. 4. Ivan Ženatý – housle + klavírní doprovod

Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2015–2016, 145 předplatitelů:
15. 10. Wladyslaw Szymański – varhany
3. 11. Just about love … - Najponk, Knoblochová
8. 12. Vánoční koncert – Musica Variabile Ostrava

Na úhradu nákladů koncertů se podařilo získat z Nadace Český hudební fond Praha
12 tis. Kč. Předplatitelé velmi oceňují kvalitní dramaturgii a vysokou 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.

2.2.1 Koncerty v rámci předplatného Kruhu přátel hudby při MIKS

2.2.2 Koncerty MIKS mimo předplatné

1. 6. Večer s židovskou barokní hudbou – v rámci MHF Janáčkův máj
9. 7. Pavel Šporcl – housle v rámci Klášterních slavností, kostel sv. Martina
14. 9. KHS – slavnostní koncert  
15. 9. KHS – slavné operní a muzikálové melodie
19. 9. KHS – Staccato a jeho hosté
22. 11. Podzimní zastavení – Lada Soukupová
20. 12. Kouzlo vánoc – Krnovská cimbálová muzika a Bejatka
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2.2.3 Výchovné koncerty pro žáky ZŠ v rámci vyučování

21. 4. Strunné nástroje – pro žáky 4. tříd ZŠ                   
23. 4. Klávesové nástroje – pro žáky 2. tříd ZŠ                 
28. 4. Dechové nástroje – pro žáky 3. tříd ZŠ                  

Koncerty jsou organizovány ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Krnov.
18. 9. Výchovné varhanní koncerty v rámci KHS pro 5. tř. ZŠ

2x
3x
2x

2x

2.2.4 Pronájmy a ostatní akce v Koncertní síni sv. Ducha

Prostory koncertní síně jsou pronajímány mimo koncertů také na akce Města Krnova,
slavnostní předávání vysvědčení a vyřazení absolventů, semináře a jiné. V roce 2015
bylo uzavřeno 6 dohod o užívání objektu s Městem Krnov, ostatní pořadatelé zde
uskutečnili 13 koncertů (ZUŠ Krnov, benefiční koncerty, SUŠ varhanářská, ZUŠ s.r.o.,
pěvecké sbory aj.) a slavnostní předávání vysvědčení a vyřazení absolventů ze SŠ, ZŠ,
ZUŠ se zde odehrálo 10×.

MIKS Krnov zajišťuje komentované prohlídky budovy, pro delegace Města Krnova
jsou prohlídky zdarma.

V Koncertní síni sv. Ducha se často konají svatební obřady, jejich obliba v této
historické budově roste. Z akcí ubyly aukce, které již nejsou pořádány.

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.
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2.3 MĚSTSKÉ DIVADLO

V Městském divadle Krnov se v roce 2015 konalo celkově 42 akcí, které navštívilo
16 576 diváků.
 

25. 2.  Zdravý nemocný – SD Opava
20. 3.  Heslo Morálka (M. Etzler, N. Boudová aj.)
5. 5.   Tři muži na špatné adrese – Divadlo Bez zábradlí Praha
        (B. Klepl, K. Heřmánek, Z. Žák, J. Šulcová)
18. 6.  Manon Lescaut – Těšínské divadlo
8. 9.    U pokladny stál – Moravské divadlo Olomouc  
20. 10. Mandarínková izba – Maroš Kramár aj.
10. 11. Hledám děvče na boogie woogie – opereta SD Opava
 

2.3.1 Akce MIKS
Divadelní přestavení v rámci předplatného do divadla na rok 2015
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Předplatné si uhradilo 287 diváků (nárůst o 10 diváků). Divadelní sezóna byla
předplatiteli hodnocena kladně.

Závěrem roku byl zpracován dramaturgický plán divadelních představení na
předplatné na rok 2016, který vychází z nabídek oblastních a pražských divadel,
je přihlíženo k finančním nákladům na představení, technickým možnostem
krnovského divadla a k atraktivnosti pro diváky.

4. 2.   Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
17. 2.  Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
13. 4.  Sbohem zůstávám! – Divadlo Kalich Praha (I. Janžurová, J. Paulová)
29. 4.  Vražda sexem – Lidové divadlo MIKS Krnov
20. 5.  Radúza
25. 8.  Hradišťan a Jiří Pavlica – kostel sv. Martina
13. 10. Deštivé dny – Richard Krajčo a David Švehlík
20. 10. Závěrečný galakoncert KHS
25. 11. Vražda sexem – repríza – Lidové divadlo MIKS Krnov
14. 12. Vánoční speciál – skupina Screamers

 

Zábavné pořady, koncerty, ostatní akce mimo předplatné

Představení pro děti a mládež

Útěk do pohádek – Lidové divadlo při MIKS Krnov pro ZŠ a MŠ
Zahrada – Divadlo Krapet Praha
Na výletě v iSvětě – pro ZŠ 2×
Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit divadlo – Praha
Princezna se zlatou hvězdou
Michal k snídani – pro děti z MŠ, ZŠ a veřejnost                         
Peter Black a Červená Karkulka - anglicko-česká představení ZŠ   
Revizor – Divadlo Různých jmen Praha – pro SŠ                        
Staroslovanské Vánoce a staré tradice Vánoc – T. Kočko – ZŠ a SŠ
 

 

12. 2.  
21. 2.  
5. 3.    
8. 5.    
4. 10.   
16. 10.     
20. 11.    
2. 12.      
3. 12.   
 

 

2x

2x
2x
2x
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2.3.2 Akce ostatních pořadatelů - pronájmy divadla
Celkem bylo uzavřeno 12 smluv na pronájem divadla.

Koncert Hany Zagorové – agentura Grepl
Jarní koncert Dechového orchestru mladých – ZUŠ Krnov
Duo Jamaha – agentura AKAKA
Od srdce k srdci – přehlídka činnosti SVČ Méďa Krnov                       2×
Swingobraní – koncert krnovského BigBandu
Krnovské slunéčko – přehlídka scénického tance – ZUŠ Krnov
Závěrečná taneční show – SVČ Méďa
Koncert mladých v rámci Česko-německého týdne - gymnázium
Stužkování 4. ročníků – SPgŠ a SZŠ Krnov
Koncert u příležitosti Dne diabetu
Vánoční koncert DOM ZUŠ Krnov
Vánoční besídka školy – SPgŠ a SZŠ Krnov

2.3.3 Lidové divadlo Krnov při MIKS

11. 3. 
27. 3. 
8. 4.
23. 4. 
23. 5.  
30. 5. 
12. 6. 
11. 9.  
13. 11. 
16. 11. 
20. 12. 
22. 12.  

Soubor reprízoval představení pro děti Útěk do pohádek, se kterým vystoupil v Městském
divadle Krnov, v Bohumíně a ve Zlatých Horách.

Soubor nastudoval večerní představení komedii Vražda sexem, která se setkala s
mimořádným ohlasem mezi diváky o čemž svědčí i repríza představení v Městském
divadle Krnov s účastí téměř 500 diváků. Toto představení dále soubor reprízoval v
Branticích, Úvalně a Lichnově.
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2.4 MĚSTSKÉ MUZEUM A FLEMICHOVA VILA

Městské muzeum Krnov vykonává svou výstavní činnost ve Flemmichově vile. V roce 2015
bylo zrealizováno 35 aktivit s celkovou návštěvností 6 091 osob (v přehledu nejsou uvedeni
návštěvníci expozic, které jsou instalované mimo výstavní prostory).

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let

10. 1. – 15. 2. „Ona v černobílé“ fotografie
1. 3. – 29. 3. OPX.20.15  - opavská výtvarná skupina X
24. 4. – 17. 5. Trinity
16. 5. – 14. 6. Výtvarná výpověď dětí „Spirála“
19. 6. – 19. 7. Anna Maria Rusinek „Ewa i Adam“
19. 6. – 19. 7. Małgorzata Futkowska „ Pomiędzy dwoma światami“
27. 5. – 23. 8. „Hledáčkem objektivu“
29. 8. – 27. 9. Salon neprofesionálních umělců
5. 9. – 4. 10. Jiří Záviš „Karneval čumilů“
3. 10. – 1. 11. Akce těla
7. 11. – 6. 12. Dalibor Bednář „Lidé na pouti“
9. 12. – 17. 1. Jindřich Štreit „Romské děti…“

2.4.1 Výstavní činnost
Výstavy současného výtvarného umění
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Muzejní a tematické výstavy

16. 1. – 22. 2. Vít Grulich „Kde rostou naše endemity“
16. 1. – 22. 2. Leo Bureš „ Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků“
2. 3. – 24. 5. Ve jménu kříže a hvězdy
18. 2. – 22. 3. Výstava k 20. výročí Armády spásy v Krnově
21. 5. – 26. 8. Fenomén Igráček
15. 7. – 30. 8. Areál bývalé textilky  - katedra architektury VŠB Ostrava
13. 10. – 15. 11. Malované nebe
13. 10. – 1. 11. Kouzlo textilu
24. 11. – 6. 12. Adventní věnce
11. 12. – 3. 1. Tradice vánočních ozdob

2.4.2 Odborná činnost

Příprava Expozic

Expozice v loveckém pokoji Flemmichovy vily – tvorba expozice, doplnění o
předměty přibližující kulturu bydlení vyšších vrstev na počátku 20. století
z vlastních sbírek, úprava textů.

Zámecká expozice Slezské Rudoltice (realizace květen 2015) – tvorba zámecké
expozice – 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.

Expozice zámecké galerie na zámku v Linhartovech (realizace březen 2015) -
kontrola stávající expozice, průběžné monitorování teploty a vlhkosti, jednání
se správcem zámku týkající se plánované obměny expozice, úprava textů
a popisků.
Expozice v rozhledně Hanse Kudlicha v Úvalně (realizace březen 2015) – úprava
sezónní expozice „Lidová malba na skle“)
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Příprava akcí

Mezinárodní den muzeí – 18. 5. – volný vstup do prostor Flemmichovy vily.

Noc v muzeu - 19. 6. – akce se uskutečnila v rámci Slezské muzejní noci. Program
na zahradě Flemmichovy vily byl určen především pro rodiny s dětmi –
občerstvení, kulturní program Hra ze starých časů, vystoupení historického šermu
Společenství Severských pánů, atrakce a soutěže pro děti. Návštěvnost akce: 450
osob.

Den architektonického dědictví – 10. 9. – volný vstup do Flemmichovy vily

Vánoce v muzeu – 12. 12. – tvořivá dílna pro rodiče s dětmi (94 osob)

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.

Výzkumné a odborné úkoly, dokumentační činnost:

Znovuoživení Dezinatury – v průběhu roku se uskutečnilo dokončení
nastěhování mobiliáře, textilních vzorníků a vybavení dezinatury v Krnově a
uvedení do stavu „posledního pracovního dne“. I nadále pokračuje monitorování
stavu vzorníků a prostoru vzorkovny.

Digitalizace sb. předmětů ve spolupráci s Muzeem Ziemi Prudnickiej v
Prudniku – spolupráce na projektu WOK

Slezsko: paměť – identita – region – Expozice věnující se světské správě
ve Slezsku (realizovaná Slezským zemským muzeem v Opavě). Výběr exponátů,
zpracování soupisů, doplnění identifikačních údajů a základního popisu,
zpracování hesel jednotlivých exponátů do katalogu, příprava a předání exponátů.

Neklidné století - výběr exponátů, zpracování soupisů, doplnění identifikačních
údajů a základního popisu, zpracování hesel do katalogu ke stejnojmenné výstavě
realizované Slezským zemským muzeem v Opavě. Práce probíhaly průběžně
od měsíce února do první poloviny měsíce června. Realizátoři: Mgr. Alexandr
Michl–Bernard, Mgr. Ivana Zajícová.
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Přednášková činnost

Leo Bureš „Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků“ (termín 15. 1., počet
návštěvníků 120 osob)

Mgr. Ondřej Haničák „Krnovské renesanční domy“ (počet návštěvníků 36 osob)

Mgr. Michal Zezula, Mgr. František Kolář „ Pohřebiště přemyslovské
sekundogenitury v kostele sv. Ducha v Opavě“ (termín 27. 11., počet návštěvníků
22 osob).

2.4.3 Přednášky, služby badatelům, komentované prohlídky
a lektorská činnost

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

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: 57 osob (3 komentované prohlídek v rámci výstavy).

Lektorská činnost

Realizace lektorských a doprovodných programů pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. „Ve jménu kříže
a hvězdy“ – realizace duben, tvorba pracovních listů. Celkem: 32 žáků (3 programy).

Služby badatelům

Vyhledávání a zpracování materiálů ke studijním, publikačním i soukromým účelům
pro badatele prezenční i elektronickou formou. Celkem: 16 osob (32 badatelských návštěv).
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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, Facebook,
e-mail, webové stránky MIKS, TIC, Města Krnov).

Tvorba tištěných propagačních materiálů.

2.4.4 Prezentační činnost

Přednášková činnost

Prudnik i Krnov miasta nicią budowane

Publikace byla výstupem projektu měst Prudniku a Krnova. Česká strana se na dvojjazyčné
publikaci podílela třemi, vezmeme-li v úvahu jazykové mutace, pak šesti, příspěvky
o rozsahu 99, respektive 194 stran. Příspěvek s názvem K počátkům odborné tkalcovské
školy v Krnově přinesl doposud málo známé či zcela neznámé poznatky ke vzniku
a prvním patnácti rokům fungování této již zaniklé instituce v Krnově.

Krnov, historie, archeologie

Práce na textu vycházely ze zadání NPÚ v Ostravě, historik Městského muzea v Krnově
se konkrétně podílel na zpracování tří kapitol zmiňované publikace. Práce na kapitolách
knihy, započaté v červnu roku 2014 a dokončené v říjnu roku 2014, zahrnovaly následující
aktivity: provedení heuristiky – shromáždění literatury a pramenů, kritiku pramenů,
analýzu získaných poznatků, sepsání a odevzdání příspěvku v elektronické podobě. Práce
na publikaci se však protáhly i do roku 2015, kdy došlo k rozpracování jedné z kapitol
na celkem čtyři. Práce, zahrnující vesměs aktivity popsané již výše, probíhaly průběžně
od ledna do konce října roku 2015.

Prvních patnáct let odborné tkalcovské školy v Krnově

Příspěvek publikovaný ve Sborníku bruntálského muzea zaměřený na počátečních patnáct
let existence odborné tkalcovské školy v Krnově. Příspěvek vycházel z již před rokem
zpracovaného článku, značně jej však rozšířil o další a nové skutečnosti získané
pokračujícím a hlubším výzkumem.
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2.4.5 Muzejní fondy

V roce 2015 byly muzejní sbírky rozšířeny o 23 přírůstkových čísel, tj. 75 ks sbírkových
předmětů, zrestaurováno bylo 5 kusů sbírkových předmětů, zdigitalizováno 200 kusů
předmětů. Muzeum vypůjčilo jiným subjektům 408 kusů sbírkových předmětů a zapůjčilo
si jich celkově 6. Na konci roku 2015 čítal sbírkových fond muzea 8 402 přírůstkových
čísel, tj. 19 625 ks předmětů.

Systematicky byly prováděny nákupy muzejní literatury do Muzejní knihovny. Celkově se
jednalo o 10 kusů knih.

Péče o Národní kulturní památku Dezinatury, Říční okruh, Krnov – dohled nad
technickým stavem objektu, průběžná kontrola technického stavu prostor dočasně
určených pro uložení vzorníků, písemných materiálů a drobného textilního
materiálu, který je součástí původního vybavení dezinatury, průběžné
monitorování teploty a vlhkosti ve výše definovaných prostorách, zajištění
základní prevence proti biologickému poškození

Pronájem výstavních prostor a učebny, pronájem zahrady za účelem konání
svatebních obřadů a soukromých akcí.

2.4.6  Další doprovodná činnost
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2. 5 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

SEV Krnov v roce 2015 zrealizovalo 72 akcí s celkovou návštěvností 4 863 osob.
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Realizace 16. Tradičního jarmarku a koordinace doprovodných aktivit ve spolupráci
s partnery z Prudnického kulturního střediska. Akce proběhla 25. 4. 2015. Jarmark byl
pořádán v rámci projektu „Den Země Krnov – Prudnik“, finančně podpořeného ERDF
prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Dalšími partnery akce byli:
Město Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov, SŠP Krnov a SVČ Méďa Krnov.

Po slavnostním úvodu na návštěvníky čekaly ukázky tradičních řemesel, tyranosauří show,
koncerty hudebních skupin, prodej rukodělných výrobků, výstava drobného zvířectva
a výtvarné dílny pro děti. Také prezentace škol, autobusů společnosti Arriva Morava,
aktivit Zdravého města, činnosti odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově,
zájmových útvarů SVČ Méďa Krnov a nevládních organizací. V hudebním programu vedle
kapel Maryband a Endorfina, cimbálové muziky Cvilíňa a dixielandu Jazzsle neplánovaně
vystoupily soubory z ukrajinského Ternopilu, které byly o víkendu na návštěvě v Prudniku.
Akci navštívilo cca 3 000 osob.

2.5.1 Pravidelné jednorázové aktivity

Putování ke studánce
5. ročník oblíbené jarní vycházky s doprovodným programem pořádaný ke Světovému dni
vody proběhl v sobotu 21. 3. 2015 v lokalitě rekreačních lesů na Ježníku. Akce je pořádána
ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Krnov, Zdravým městem Krnov, OKČT
Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov, SŠP Krnov a Lesní správou města Krnova. Díky příznivému
počasí bylo napočítáno téměř 300 účastníků.

Tradiční jarmark ke Dni Země

Soutěž Betula pendula

21. ročníku vědomostní soutěže zaměřené na problematiku ochrany přírody a krajiny
pro žáky ZŠ v Krnově se zúčastnilo celkem 103 žáků krnovských základních škol v 39
soutěžních hlídkách. Akce proběhla 6. 6. v prostorách přírodní památky Staré hliniště.

Seminář pro veřejnost správu

Ve spolupráci s odbory ŽP v Krnově a Bruntále byl 6. 11. 2015 realizován v prostorách
Koncertní síně sv. Ducha v Krnově odborný vzdělávací seminář „Městská zeleň – vliv hmyzu
a hub na provozní bezpečnost“ pro pracovníky veřejné správy. Celkem se akce zúčastnilo
35 osob a na základě jejich zájmu byla již předběžně domluvená realizace navazujícího
semináře v roce 2016.
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V roce 2015 byla doplněna výuka školských zařízení spádové oblasti realizací 66
ekoprogramů s celkovou účastí 1246 žáků spolu s 84 členy pedagogického doprovodu
(celkem 2243 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 (včelí vosk, zdobení vajec, keramická hlína…).
U programů pro mateřské školy byly, v rámci spolupráce s MŠ nám. Míru, realizovány
akce pro rodiče s dětmi – „velikonoční a vánoční tvoření“.

2.5.2 Průběžné aktivity

Realizace pobytových akcí

V termínech 23. – 25. 9. 2015 a 21. – 23. 10. 2015 proběhly dva pobytové kurzy EVVO
pro žáky ZŠ Dvořákův okruh Krnov v rekreačním středisku Bílá Holubice (Moravice).
Celkem se zúčastnilo 83 žáků a 12 členů pedagogického doprovodu.

EVVO pro školská zařízení

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. Kontaktní
místo pro ekoporadenství bylo do 31. 3. 2015 Turistické informační centrum Krnov.
Od 1. 4. funguje jako ekoporadna kancelář SEV na adrese nám. Míru 1/14, Krnov.
V rámci tohoto projektu je realizován rovněž provoz telefonické informační linky (tzv.
Zelený telefon).

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 2015 bylo
realizováno celkem 9 výjezdů k handicapovaným živočichům.
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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, skauty Krnov a orgány ochrany
přírody.

Spolupráce s Krajským úřadem MSK při realizaci Koncepce EVVO MSK

2.5.3 Realizace projektů

V roce 2015 nebyla projektová žádost podpořena z prostředků MSK.

Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko

Realizace ekologických výukových programů podpořených v rámci podpory Národní sítě
EVVO (výzva vyhlášena MŽP ČR) proběhla v termínu 2. 10. – 11. 12. 2015. Programy
byly vybírány z aktuální nabídky zařízení po dohodě s jednotlivými pedagogy krnovských
mateřských a základních škol. Na základních školách byly programy realizovány na prvním
stupni s ohledem na větší časovou flexibilitu jednotlivých vyučujících. V daném termínu
byly do programů zapojeny 2 mateřské školy, 4 základní školy a 2 školní družiny. Před
samotnou realizací programu proběhla koordinační schůzka s jednotlivými pedagogy tak,
aby mohla být náplň programu navázána na aktuální ŠVP a probírané učivo. Po samotné
realizaci programu obdrželi pedagogové soubor materiálů (pracovní listy, případně nástin
metodiky, jak se získanými informacemi dál pracovat ve vyučování).

Celkem bylo realizováno 20 programů, kterých se zúčastnilo 385 dětí (Pozn. započítáno
v hodnotách EVVO pro školská zařízení). Tyto programy byly podpořeny částkou 40 000
Kč.

Program podpory národní sítě EVVO
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MIKS – Středisko ekologické výchovy spolupracovalo s dalšími subjekty (Stanice
mladých přírodovědců Bruntál, Muzeum Bruntál, Moravskoslezský kraj…) v rámci
konzultační a metodické pomoci.

SEV Krnov poskytuje konzultace školským zařízením Krnova při podávání grantových
žádostí se zaměřením na EVVO.

SEV Krnov spolupracuje s Muzeem v Bruntále jako člen sbírkotvorné komise a poskytuje
i konzultační služby orgánům místních samospráv.

2.5.4 Doprovodná činnost SEV
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