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1 CELKOVÉ HODNOCENÍ ČINNOSTI MIKS KRNOV 

 

1.1 Běžná činnost a struktura organizace MIKS Krnov 

 
Městské informační a kulturní středisko Krnov se v roce 2021 snažilo realizovat co nejvíce akcí 

dle svého plánu činností kulturně-společenských a vzdělávacích, prostřednictvím Městského 

divadla, Koncertní síně sv. Ducha, Městského muzea ve Flemmichově vile, kina Mír 70 Krnov a 

Střediska ekologické výchovy. Celý rok byl značně poznamenán pandemickou situací. 

Celková návštěvnost akcí, které pořádalo MIKS Krnov byla 41 319 osob. Oproti roku 2020 se 

návštěvnost zvedla přes 11 tisíc osob. 
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MIKS Krnov má v hlavním pracovním poměru 22 zaměstnanců a 31 osob na DPP/DPČ. 

 

  



 
 

6 
 

Struktura organizace: 

 

Předmět činnosti související s účelem zřízení souvisí s organizační strukturou příspěvkové 

organizace a je následující: 

 Programové oddělení – zaměřeno na kulturně výchovnou činnost. Zabezpečuje 

realizaci kulturních a vzdělávacích akcí mimo filmovou distribuci.  

 Propagační oddělení – zajišťuje propagační činnost pro všechna střediska. Jedná se 

například o výrobu letáků, plakátů, programů, poutačů, transparentů, jejich distribuci, 

výlepy, instalaci výstav, fotodokumentaci apod. 

 Ekonomické oddělení – vede ucelené účetnictví organizace, eviduje docházku 

zaměstnanců, zpracovává podklady pro mzdy, provádí bankovní operace, spravuje 

hmotný majetek, provádí hotovostní peněžní operace, vede pokladní knihu, připravuje 

rozpočty organizace, podílí se na přípravě ekonomiky grantů, projektů apod.  

 Provozní oddělení – provádí správu veškerých budov svěřených příspěvkové 

organizaci zřizovatelem. Zajišťuje: technickou správu a údržbu nutnou pro chod 

zařízení, provoz při akcích v zařízeních příspěvkové organizace i mimo ni, opravy a 

služby související s programem na jevišti.  

 Projektové oddělení – připravuje a realizuje kulturní akce v rámci grantové politiky a 

různých projektů. S tím souvisí: příprava a realizace akcí v rámci grantové politiky, 

příprava a realizace projektových akcí organizace, administrativa grantů a projektů 

(žádost, realizace, vyúčtování), podílí se na realizaci všech akcí MIKS Krnov.  

 Městské muzeum – základní činnost muzea je vymezena zákonem č. 122/2000 Sb., ze 

dne 7. 4. 2000. Příklady činnosti muzea: ochrana a uchování sbírek muzejní povahy, 

evidence sbírek, doplňování sbírkového fondu, příprava a realizace výstav atd. 

 Městské divadlo – zajišťuje konání: divadelních představení, koncertů, soutěží, 

přehlídek, festivalů a dalších akcí vhodných pro stávající prostory. 

 Koncertní síň – zajišťuje konání: koncertů vážné hudby, přednášek, seminářů, 

svatebních obřadů, klubových setkání, prohlídek pro veřejnost (jedná se o památku), 

předávání vysvědčení atd.  

 Středisko ekologické výchovy – zajišťuje environmentální výchovu, vzdělávání a 

osvětu, a to formou: akce pro veřejnost se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj, 

vzdělávací a EKO programy, pořádání vědomostních soutěží, provoz záchytného místa 

a stanici první pomoci handicapovaným zvířatům apod.  

 Kino Mír 70 – středisko, které zabezpečuje promítání pravidelných filmových 

představení v budově a v letním kině, zajišťuje filmové produkce pro všechny věkové 

skupiny a také filmová představení mimo město Krnov.  
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Návštěvnost středisek a akcí za rok 2021 

Rok 2021 Počet akcí Návštěvnost 

Kino Mír 70 Krnov 704 15 562 

Koncertní síň sv. Ducha 27 1 526 

Městské divadlo Krnov 0 0 

Městské muzeum Krnov a Flemmichova vila 81 4 058 

Středisko ekologické výchovy 22 2 055 

Landscape festival Krnov  1 650 

Farmářské trhy 1 900 

Folk v zahradě 1 120 

Dobré srdce Krnova 1 2 700 

KRRR! Panoramatické formáty 1 797 

Krnovské hudební slavnosti 8 6 043 

Burčákobraní 1 1 000 

Tradice  1 82 

Koncerty pod širým nebem – Náš pááááteček 12 2 800 

Letní kino 29 859 

Vánoce v Krnově – Andělská zastavení 1 1 200 

Sladké pokušení 1 467 

Šikovné ruce II. - kurzy a výlety 18 500 

CELKEM 910 41 319 
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1.2 Nákaza covid-19: vliv na činnost organizace 

 

Činnost a návštěvnost akcí MIKS Krnov byla také v roce 2021 velmi zásadně omezena vlivem 

vládních opatření k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 (covid-19). Z hygienicko-

epidemiologických důvodů byl omezen provoz všech středisek od půlky října roku 2020 do 

půlky května roku 2021 (od 12. 4. rozvolnění zákazu venkovního prodeje – proto jsme se 

rozhodli uspořádat Farmářské trhy místo Tradičního jarmarku ke Dni Země). 

Od 17. 5. povolen provoz ve vnitřních prostorách s 50 % kapacitou, zákaz konzumace, doložení 

testů, dokladů o prodělání nemoci nebo očkování. Od 1. 7. došlo k navýšení kapacity vnitřních 

prostor na 75 %. 

 

Zahájení provozu jednotlivých středisek: 

 11. 5. Městské muzeum Krnov 

 5. 6. Koncertní síň sv. Ducha  

 10. 6. Art klub – díky nedostatečné nabídce titulů se opozdilo otevření Art klubu  

  8. 7. Kino Mír 70 – otevření velkého sálu proběhlo až po rekonstrukci toalet 

 

S prvním rozvolněním byly menší návštěvnosti s ohledem na fakt, že MIKS jako pořadatel akcí 

musel kontrolovat bezinfekčnost (kontrola očkování, prodělání covidu, kontrola testů PCR a 

antigenních testů). U venkovních akcí do 3 000 návštěvníků kontrola bezinfekčnosti, nad 3 000 

osob – vstup pouze očkovaní. 

Od 22. 11. mohli kulturní zařízení a akce navštěvovat pouze očkované osoby, popřípadě osoby, 

které prodělaly onemocnění covid-19. Toto omezení mělo velký dopad na návštěvnost všech 

středisek. Od 26. 11. platil zákaz konání adventních a vánočních trhů. 

Vzhledem k tomuto stavu, přestože měl MIKS naplánovanou a detailně připravenou řadu akcí, 

byly tyto akce postupně rušeny, termínově přesouvány a poté některé zrušeny definitivně.  

Během prvního pololetí roku 2021 zaměstnanci MIKS Krnov vypomáhali dle požadavků 

jednotlivým odborům města Krnov. 
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1.3 Hospodaření organizace 

 
Celkové náklady na provoz MIKS za rok 2021 činily 25 920 734 Kč. Z toho dotace od 

zřizovatele činila 21 101 754 Kč. Zbývající část, tedy 4 852 217 Kč, si MIKS zajistil z hlavní a 

vedlejší činnosti a získaným spolufinancováním při realizaci projektů.  

Celkový hospodářský výsledek MIKS za rok 2021 činil 33 236,36 Kč. 

 

Srovnání za posledních 5 let 

  2017 2018 2019 2020 2021 

celkové náklady 25 116 059 28 622 992 31 356 552 25 133 291 25 920 734 

celkové výnosy: 25 104 596 28 803 388 31 560 712 24 717 370 25 953 971 

z toho           

příjmy z činnosti 8 546 719 9 651 554 10 847 579 2 972 055 3 746 195 

jiné zdroje příjmů 771 762 1 414 243 1 375 186 829 762 1 106 022 

dotace zřizovatele celkem 15 786 115 17 737 591 19 337 947  20 915 553 21 101 754 

z toho           

provoz 5 883 049 6 903 000 7 664 050    8 974 000 7 513 458 

odpisy 1 684 901 1 840 116 1 851 090    2 121 362 2 357 201 

mzdy 5 533 149 5 963 360 6 784 104    7 535 526 7 588 734 

OON 1 414 255 1 510 755 1 578 703    1 276 638 1 375 516 

účelově vázané dotace 1 270 761 1 520 360 1 460 000    1 008 027 2 266 845 

HV -11 462,81 180 395,98 204 160,14     -415 921,15 33 236,36 

 

Rozpočet je tvořen z hlavní a vedlejší činnosti. Vedlejší činnost (prodej zboží v bufetech, 

pronájmy budov, zapůjčení mobiliáře apod.) pomáhá pokrývat hlavní činnost. Dílčí 

hospodářský výsledek vytvořený z vedlejší činnosti snižuje dotaci zřizovatele.  
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1.4 Správa budov MIKS Krnov – opravy a údržba 

Organizace MIKS Krnov má ve správě 4 památkově chráněné budovy – kino Mír 70 Krnov 

(včetně správní budovy MIKS), Městské divadlo Krnov, koncertní síň sv. Ducha a Flemmichovu 

vilu. Zabezpečuje běžné opravy a údržbu těchto budov. Zpracovává podklady pro poptávková 

řízení na vybavení a opravy na budovách ve správě. Spolupracuje s Městem Krnov při realizaci 

děl, kde je město investorem. 

 Sokl v Městském divadle – byla dokončena oprava obvodového soklu na budově 

Městského divadla. Investorem stavby bylo Město Krnov a ze strany MIKS Krnov 

probíhala účast na kontrolních dnech a součinnost s realizátorem díla při provádění 

stavby.  

 Rekonstrukce Městského divadla – v listopadu 2020 byla zahájena I. etapa 

rekonstrukce divadla. Investorem stavby bylo Město Krnov a ze strany MIKS Krnov 

probíhala účast na kontrolních dnech a součinnost s realizátorem díla při provádění 

stavby. Ukončení a předání díla probíhalo v listopadu 2021. 

 Úprava prostranství v okolí koncertní síně sv. Ducha včetně nádvoří – byly zahájeny 

práce na úpravách okolí koncertní síně včetně nádvoří. Investorem stavby bylo Město 

Krnov a ze strany MIKS Krnov probíhá účast na kontrolních dnech a součinnost 

s realizátorem díla při provádění stavby.  

 Rekonstrukce toalet v kině Mír 70 – na jaře byly zahájeny práce na sociálních 

zařízeních kina. Investorem stavby bylo Město Krnov a ze strany MIKS Krnov probíhá 

účast na kontrolních dnech a součinnost s realizátorem díla při jeho provádění. 

 Nástěnné fresky v koncertní síni sv. Ducha – v průběhu března – dubna proběhlo 

restaurování nástěnných fresek v koncertní síni. 

 Výmalba 1. NP a 2. NP ve Flemmichově vile – na počátku roku proběhla výmalba 1. 

NP a 2. NP Flemmichovy vily – výstavní prostory muzea. 

 Zahrada Flemmichovy vily – v průběhu celého roku probíhaly zahradnické práce 

v zahradě Flemmichovy vily (ořezy stromů, odstranění náletových dřevin…). 

 Oprava podlahy v 3. NP Flemmichovy vily včetně nosných sond – jednalo se přeložení 

původní dřevěné parketové podlahy. 
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 Dveře v Městském divadle Krnov – v průběhu letních měsíců proběhla oprava 

poničených dveří (vandalismus) na Městském divadle Krnov. 

 Před filmovým festivalem proběhla oprava dřevěných stojanů na promítací stroje. 

 Proběhla oprava a přenastavení osvětlovacích těles v koncertní síni. 

 Došlo k opravě havarijního stavu vodovodní přípojky pro Městské divadlo Krnov – 

pravá strana. 

 V dubnu a prosinci proběhla celková deratizace depozitářů muzea Krnov. 

 Zajišťování drobných oprav na jednotlivých budovách – subdodavatelsky 

 

 

Středisko Opravy a udržování Částka 

110 
 
MIKS 

Běžné 
Specifické akce 
Havárie 

31 730,58 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

120 
 
MD 

Běžné 
Specifické akce 
Havárie 

37 844,68 Kč 
0,00 Kč 

27 893,00 Kč 

130 
 
KS 

Běžné 
Specifické akce 
Havárie 

32 400,00 Kč 
250 000,00 Kč 

0,00 Kč 

140 
 
MUZEUM 

Běžné 
Specifické akce 
Havárie 

3 175,00 Kč 
204 959,11 Kč 

80 760,00 Kč 

200 
 
KINO 

Běžné 
Specifické akce 
Havárie 

99 045,40 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

CELKEM  767 807,77 Kč 

 

 

Pravidelné revize na budovách ve správě MIKS Krnov 

Na všech budovách, které jsou ve správě MIKS Krnov, pravidelně dle zákona, vyhlášek a norem 

jsou prováděny revize, které stanoví, v jakých časových intervalech se frekvence revizí mají 

provádět. 
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Revize: 

 hromosvodů 

 hasicích přístrojů a hydrantů 

 jevištních tahů a scénické techniky 

 elektrických zařízení – zásuvky, rozvaděče, zemění, budovy, spotřebiče 

 plynová zařízení včetně spalinových cest 

 žebříků a schůdků 

 protipožárních dveří 

 protipožárních klapek 

 regálů 

 výtahu 

 bezpečnostního zařízení – alarmy, požární hlásiče 

 baterií nouzového osvětlení včetně záložního zdroje 

Celkový objem investovaných finančních prostředků na revize, které byly zrealizovány v roce 

2021 a jsou povinné, za organizaci činil 133 950,84 Kč. Revize jsou prováděny dodavatelsky na 

základě objednávek a smluv. 
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1.5 Akce MIKS Krnov 

60 let kina Mír v Krnově 

Krnovské kino si v roce 2021 připomnělo 60. výročí zprovoznění panoramatické širokoúhlé 

projekce. Toto technické výročí je připomenutím rozsáhlé rekonstrukce kina Demokracie 

v Dělnickém domě do stávající podoby širokoúhlého kina. V rámci propagace tohoto jubilea 

byla připomenuta historie filmových projekcí v Krnově, a to jak výzdobou propagačních skříněk 

kina (obměňované informace připomínající různá období historie krnovského kina) v první 

polovině roku, tak i venkovní výstavou, kdy byla kompletní historie zpracována na 10 

velkoformátových panelech (Smetanovy sady 1. 4. – 30. 6., zopakováno v průběhu Festivalu 

panoramatických filmů 20. – 22. 8. v parčíku u splavu před kinem). Byly vytvořeny dva krátké 

filmy, které dané výročí propagovaly na sociálních sítích, v rámci projektu Nové kino a ve 

vestibulu kina při vybraných akcích. 

Informace byly rovněž vydány tiskem (plnobarevná brožura, 32 str., formát A5, text včetně 

množství archivních fotografií z archívu kina i soukromých sbírek, náklad 500 ks). Mimo 

technických a historických údajů obsahuje brožura i seznamy pracovníků kina za posledních 

60 let. 

Posbírané údaje byly představeny formou prezentace a přednášky účastníkům Festivalu KRRR! 

Panoramatických filmů.  
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Tradiční jarmark ke Dni Země – Farmářské trhy 

Ani v roce 2021 nemohl být 20. ročník Tradičního jarmarku ke Dni Země realizován 

v plánovaném rozsahu. Díky částečnému rozvolnění omezení byla zvolena forma farmářského 

trhu. Akci v průběhu dne navštívil velký počet návštěvníků, kteří měli možnost zakoupit si 

domácí pečivo, kosmetiku, bylinky a další produkty, jejichž prodej byl stávající verzí vládních 

nařízení povolen. Zájem veřejnosti byl takový, že zboží bylo již po poledni téměř vyprodáno a 

zájem odpoledních návštěvníků nemohl být plně uspokojen.  

Odhadovaná návštěvnost: 900 osob. 

 

Landscape festival Krnov – zahájení festivalu 11. 6. 2021 

V rámci akce, pořádané městem Krnov, proběhl zahajovací den, který realizoval MIKS Krnov. 

Toto zahájení bylo spolufinancováno z individuální dotace poskytnuté Moravskoslezským 

krajem.  

Programově se toto zahájení skládalo z:  

- zahajovací koncert Landscape festival Krnov 2021 - po celé odpoledne bylo zahájení 

doplněno o hudební produkci kapel: Circus Problem, Květy, DJ Muflon + MC Hradečný.  

- komentované prohlídky vystavených děl ve veřejném prostoru 

- výstavy ve veřejném prostoru 

Návštěvnost: minimálně 650 osob 
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Sladké pokušení – 26. 6. 2021 

Akce proběhla v zahradě Flemmichovy vily. Jednalo se o jednodenní akci od 10. 00 do 13:00 

hodin, na které se prezentovaly krnovské cukrárny a nadšené domácí cukrářky. Návštěvníci 

akce měli možnost si v zahradě posedět u kávy a sladkého občerstvení, poslechnout si jazz 

v podání uskupení EvJazz pod vedením J. Foltýna. Pro návštěvníky bylo připraveno jedno 

stanoviště, na kterém měli možnost si vyzkoušet zdobení zákusků a dortů pod vedením 

zkušené lektorky. Akce měla obrovský úspěch a návštěvníci kladně hodnotili tento druh akce.  

Návštěvnost: 467 osob. 

 

 

Folk v zahradě: SAMSON LENK – 7. 8. 2021  

V zahradě Flemmichovy vily se konala již tradiční hudební akce zaměřena na folk. Vystoupil 

zde jeden z předních folkových zpěváků. Návštěvnost sice byla mírně poznamenána aktuální 

covidovou situací, ale i přes to, že bylo nutné ze strany pořadatele dodržovat pravidla 

související s kontrolou návštěvníků, vnímáme účast jako uspokojivou.  

Návštěvnost: 120 osob 
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Dobré srdce Krnova – 14. 8. 2021  

V roce 2021 byla tato charitativní akce zaměřena na rodiny s dětmi. Tématem byla: Pouť a vše 

s ní související. Návštěvníci měli k dispozici: kolotoče, simulátory síly, bláznivá kola, mohli si 

vyzkoušet žonglérství nebo jízdu na koni. O zábavu se také postarala Městská knihovna a SVČ 

Krnov, stacionář Benjamin – organizace, které si pro rodiny s dětmi také připravily své zábavné 

stanoviště. Pro děti MIKS Krnov připravil stanoviště, na kterých děti mohly získat razítka, za 

které následně získali odměnu. Návštěvnost předčila očekávání.  

Návštěvnost: minimálně 2 700 osob  

 
 

 
 

 

Letní kino 

Během letních prázdnin pokračovala tradice „Letního kina“ v zahradě kina Mír 70. Návštěvnost 

byla v červenci i srpnu velmi podobná. Během prázdnin se odehrál stejný počet projekcí jako 

v minulém roce, ale návštěvnost byla vyšší. Celkově bylo odpromítáno 29 představení. 

Návštěvnost: 859 diváků 
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KRRR! PANORAMATICKÉ FORMÁTY – 20. – 22. 8. 2021 

Vzhledem k pandemickým opatřením se 15. ročník festivalu neuskutečnil.  

Přehlídka byla nahrazena jiným formátem. Konala se pod názvem KRRR! PANORAMATICKÉ 

FORMÁTY v prostorách kina Mír 70 Krnov včetně letního kina. Návštěvníkům nabídl průřez 

všemi filmovými formáty od 16 mm přes 35 m až po královský 70 mm formát. Filmový nadšenci 

ocenili snahu upravený festival zrealizovat a umožnit jim setkání i v době různých, pro kulturu 

nepříznivých, opatření. Návštěvnost: 797 osob.  

 

 

 

Krnovské hudební slavnosti 2021 - 5. – 12. 9. 2021 

20. ročník Krnovských hudebních slavností trval 8 dnů. Klasickou podobu ovlivnily 2 faktory:  

1. dlouhodobá rekonstrukce Městského divadla Krnov – uzavření divadla  

2. návštěvnost ovlivnila aktuální vládní opatření související s covid 19 

3. nízký zájem o plánovanou akci v Kofola music clubu 

Program Krnovských hudebních slavnosti tvořilo 8 hudebních akci: 

 Modré snění s Georgem Gershwinem: 5. 9. 2021, koncertní síň sv. Ducha. Jednalo se 

o zahajovací koncert, s nečekaným hostem Felixem Slováčkem starším – významný 

český klarinetista, saxofonista, dirigent a hudební skladatel. Návštěvnost: 134 osob 

 Tři vykřičníky: 6. 9. 2021 – v prostranství u Bauerova památníků vystoupila ostravská 

kapela s vlastní tvorbou a osobitým humerem. Toto místo je dlouhodobě 
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vyhodnocováno jako atraktivní pro pořádání menších koncertů bez ohledu na termín 

konání. Návštěvnost: 179 osob 

 Koncert mladých talentů Hlasu Česka: 7. 9. 2021 – ve spolupráci s Ilonou Rédlovou 

vznikl koncert mladých talentů, kteří působili a umístili se v této soutěži v předchozích 

třech letech. Významným hostem tohoto večera byl kytarista a skladatel 

celosvětového významu Lukáš Sommer. Akce probíhala v koncertní síni sv. Ducha.   

Návštěvnost: 69 osob  

 Letní kino: 7. 9. 2021, zahrada kina Mír 70, film CATS. Návštěvnost: 24 osob   

 Lake Malawi: 8. 9. 2021, Kofola music club. Pro nízký zájem o koncert v klubu, byla tato 

kapela přesunuta na festivalovou část do zahrady SVČ Krnov 

 Jan Matěj Rak: 9. 9. 2021, Krnovská synagoga. I přes přísná covidová opatření je tento 

prostor pro návštěvníky velkým lákadlem. Do programu byl zařazen klezmer a židovské 

písně v kytarovém podání. Návštěvnost: 82 osob 

 Festival v zahradě SVČ Krnov: 10. a 11. 9. 2021 – v rámci festivalové části vystoupily 

například kapely Vypsaná Fixa, Janek Ledecký, Ben Cristovao nebo Čechomor. 

Návštěvnost silně ovlivnily aktuální opatření, kdy MIKS jako pořadatel byl nucen 

kontrolovat bezinfekčnost u návštěvníků. I přesto, že jsme nabídli možnost testování, 

byla návštěvnost festivalu výrazně nižší než v předchozích letech.    

Návštěvnost: pá 1 933 + so 3 409 osob = 5 342 osob 

 Petr Spálený a Miluška Voborníková: 12. 9. 2021, zahrada Flemmichovy vily. Jednalo 

se o závěrečný koncert. Návštěvnost: 213 osob 

Naplánovaný závěrečný koncert Tomáše Kluse a Ewy Farné se vzhledem k neukončené 

rekonstrukci divadla nekonal. 

Celková návštěvnost: 6 043 osob 
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Burčákobraní – 4. 9. 2021 

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí proběhl 6. ročník této akce.  Místem konání byla 

tradičně zahrada Flemmichovy vily. Koncept byl nezměněn a senioři měli v rámci „Dne 

seniorů“ vstup zdarma.   Také v roce 2021 byl program zaměřen na folklor a folk. Vystoupil zde 

folklorní soubor Vrtek z Opavy za doprovodu cimbálové muziky Gizdi. Závěr večera patřil 

Františkovi Nedvědovi ml., který vystoupil se svou kapelou. Během dne si mohli návštěvníci 

zakoupit víno a burčák od vinařů z Jižní Moravy. Zájem o tuto akci i přes vládní opatření 

související s nemocí covid-19 stále roste.   

Návštěvnost: 550 platících + 450 zdarma, tj. 1 000 osob 

 

 

Adventní trhy – ZRUŠENO 

Jednalo se o první rok, kdy pořadatelem Adventních trhů byla stanovena organizace MIKS 

Krnov. Bohužel tato akce byla vzhledem k aktuálním opatřením zrušena. Programové 

pracovnice vymyslely náhradní řešení předvánočního období.  

 

Vánoce v Krnově – 28. 11. – 6. 1. 2022 

Vzhledem k nepříznivé covidové situaci došlo k okamžitému zákazu konání vánočních trhů a 

pořádání kulturních akcí s tím souvisejících.  
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MIKS Krnov v předvánočním čase pro širokou veřejnost zajistil: 

 ve spolupráci s loutkovým souborem Krnováček výstavu v oknech Radniční restaurace: 

jednalo se o výstavu loutkového betlému a pohádky o Budulínkovi. Výzdoba oken byla 

doplněna také o kulisy, které vyrobila grafička MIKS Krnov Olga Tocháčková.  

 Výzdoba města Krnova – organizátoři se rozhodli ušetřené peníze použít na vyzdobení 

veřejného prostranství tak, aby malé děti s rodinami nepřišli o vánoční atmosféru. Při 

procházce městem mohli lidé narazit na různorodé světelné instalace. O víkendu 18. – 

19. 12. měli občané a návštěvníci Krnova možnost zhlédnout videomapping, který se 

promítal na budovu krnovské radnice. 

 Andělská zastavení: podpořit vánoční atmosféru a nabídnout rodinám s dětmi i 

školním družinám zajímavý program při procházkách vyzdobeným adventním Krnovem 

bylo cílem při přípravě Andělské stezky. Vybrané historické budovy města se staly 

jejími orientačními body, u kterých děti hledaly tradiční vánoční symboly. Ty, 

přenesené do soutěžní karty, pak byly jejich poukazem na sladkou odměnu v podobě 

krnovského vánočního perníku. Jedno sobotní odpoledne pak mohly děti s rodiči 

potkat na této sváteční stezce také živé anděly s košíky vánočních dobrot. 

Návštěvnost Andělských zastavení: minimálně 1 200 osob 
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1.6 Soubory akcí 

1.6.1 Tradice 

V rámci této specifické akce proběhla pouze jedna akce. Důvodem byly vládní opatření 

související s covid-19, které byly během roku vydávány.  

Noc svatojánská 19. 6. 2021 – v zahradě Flemmichovy vily proběhla odpolední akce, která byla 

zaměřena na kouzla, věštění a tvoření. Svatojánská noc je synonymem letního slunovratu, tedy 

období nejdelších dnů a nejkratších nocí, je oslavou přicházejícího léta a léčivé síly přírody. Ve 

stejném duchu byla tato akce realizována. Návštěvníci si nechali např. číst budoucnost z karet, 

kostek nebo ruky, mohli si vyrobit věneček nebo za dohledu bylinkářky vytvořit svou vlastní 

směs bylinek. Jako hudební doprovod zde vystoupil: Tibor Žida a Shahab Tolouie trio. Na závěr 

vystoupila taneční skupina Malaika.  Návštěvnost: 82 osob 

 

1.6.2 Akce pod širým nebem 

Celkem bylo v rámci pátečních koncertů zrealizováno 12 akcí. Jednalo se o menší koncerty a 

hudební akce, které měly lokální charakter. Po vzoru z roku 2020, kdy byly tyto páteční akce 

pilotně ověřeny a veřejností velmi pozitivně vnímány, došlo k rozšíření těchto koncertů o 

měsíce červen a září. V roce 2021 byla akce: Náš pááááteček, aneb v létě nikam nespěcháme 

finančně podpořena mezinárodním projektem „Na křídlech kultury“ v rámci operačního 

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

Koncerty byly pořádány v parku u Gymnázia, u Bauerova památníků, u řeky před Kinem Mír 

70 nebo ve Smetanových sadech. Do budoucna je naplánováno realizovat koncerty v nově 

vzniklém prostoru: Zahrada smyslů u Karnoly. 

Akce, které byly zrealizovány: 

 vystoupení žáků ZUŠ s. r. o (18. 6.) 

 SWING KVARTET (25. 6.)  

 NINA ROSA (2. 7.)  

 HAZAFELE (16.7.)  

 LOVCI NEDVĚDŮ (23. 7.)  

 BARBARA KANYZOVÁ (6. 8.)  

 SALSA VEČER (13. 8.)  
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 KRNOVANKA (23. 9.)  

 CHILL OUT PÁRTY (9. 7., 30. 7., 20. 8. a 21. 8.) 

Odhadovaná návštěvnost za všechny koncerty: 2 800 osob 
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1.7 Online prostředí 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2021 došlo na jaře k omezení počtu konaných akcí 

a činnost se přesunula částečně do online prostoru. Zaměřili jsme se na prezentování těch 

činností, které běžně nejsou veřejnosti známy. 

Největšímu zájmu veřejnosti se těšily FB profily Krnovské hudební slavnosti a KRRR!. Vzhledem 

k tomu, že jde o akce, které probíhají jednou ročně je zájem soustředěn do cca měsíčního 

období. 

Dále si velkou oblibu získaly „Muzejní pondělky“, jež formou krátkých videí zvaly veřejnost do 

depozitářů muzea a představily zajímavé exponáty. 

Podobně jsme zvali do zákulisí Městského divadla, Kina Mír či koncertní síně sv. Ducha.  

 

MIKS Krnov provozuje několik FB kanálů: 

 MIKS Krnov      1 591 sledujících 

 Kino Mír Krnov     1 070 sledujících 

 ART klub kina Mír     156 sledujících 

 Městské muzeum v Krnově    877 sledujících 

 Přátelé Městského muzea v Krnově   97 členů 

 KRRR!       1 900 sledujících 

 Krnovské hudební slavnosti    2 412 sledujících 

U všech kanálů došlo v roce 2021 k nárůstu sledujících, dosahů příspěvků, stejně jako ke 

zvýšení počtu interakcí se sledujícími. 

  

1.8 Spolupráce s ostatními subjekty 

 

30 let Městské policie – 18. 6. 2021 

V prostorách koncertní síně sv. Ducha proběhla slavnostní akce k 30 letům Městské policie 

Krnov. MIKS se podílel na realizací akce při přípravě, a to především řešením průběhu akce 

vzhledem k epidemiologickým opatřením v souvislosti s covid-19. V samotný den akce byly 

pracovnice MIKS nápomocné při přípravě a následně při ukončení. 
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Koncert pro Jižní Moravu – 30. 6. 2021 

V červnu naší organizaci oslovily Marie Veliká a Ilona Rédlová (zpěvačky a učitelky působící při 

místních ZUŠ) s nápadem uskutečnit charitativní koncert. MIKS Krnov byl pro realizaci tohoto 

koncertu technickou podporou. Koncert se konal u Bauerova památníku a naše organizace 

pomohla zajistit: grafické práce, výlepy, on-line propagaci a mobiliář (elektro, přechodové 

mosty, altány, posezení).  

 

Sportfest Krnov – 21. 8. 2021 

Organizace MIKS Krnov pomohla při realizaci prvního ročníku této akce. Pořadatelům jsme byli 

technickou podporou ve formě zapůjčení mobiliáře a ostatního vybavení na tuto akci.  

 

Krnov Coffee festival – 3 - 4. 9. 2021 

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

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

veškerý mobiliář. Akce je organizací MIKS kladně vnímána a rádi se zapojíme i do dalších 

ročníků. 

 

Šachový turnaj rodinných dvojic – 18. 9. 2021 

V září proběhl v centru Krnova tradiční šachový turnaj. Organizace MISK Krnov byla technickou 

podporou ve formě poskytnutí mobiliáře (altány, pivní sety apod.). 

 

Hlas Slezska, Moravy a Česka 

Již po čtvrté byla realizována česko-slovenská pěvecká soutěž Hlas Česka. Původně soutěž 

realizoval MIKS Krnov, ale vzhledem k vývoji soutěže došlo k dohodě mezi MIKS a paní Ilonou 

Rédlovou (zakladatelkou soutěže) a realizace soutěže přešla pod spolek zakladatelky. Nadále 

vypomáháme s realizací soutěže. MIKS pomohl při tisku materiálů, propagaci akce a v závěru 

roku i při přípravě dalšího ročníku. Soutěž v roce 2021 probíhala pouze on-line ve třech 

výběrových kolech, a i závěrečný Galavečer se uskutečnil on-line v Praze. 
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Rodinný piknik s Interregem ve Zlatých horách – 25. 9. 2021 

V rámci přeshraniční spolupráce jsme byli požádání zapojit se do spolupořádání mezinárodní 

akce. Byli jsme pozváni nejen jako žadatelé tohoto programu, ale také k sestavení kulturního 

programu.  

 

Landscape festival Krnov 

MIKS Krnov pomáhal od začátku roku 2021 s přípravami festivalu. Jednalo se o různorodou 

pomoc: technická podpora, zapůjčení mobiliáře, pomoc s organizací akce, převozy instalací, 

samotná instalace a také deinstalace děl, propojovali jsme organizátory festivalu se školami, 

spolky a krnovskými podnikateli. Dále naše organizace pomáhala s propagací – tištěnou, ale 

také na sociálních sítích. V červnu 2021 jsme uspořádali zahajovací akci festivalu. 

 

 
 

Akce města: 

 oceňování osobností kultury a sportu 

Celoročně podporujeme akce města Krnova formou grafického zpracování propagačních 

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

na veřejných místech apod.) 

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

pěvecké sbory, SVČ Krnov, Knihovna Krnov, MP Krnov, spolky atd.), a to formou zapůjčení 

mobiliáře a s tím spojeného servisu, propagace akcí nebo i při samotné realizaci akce. 
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1.9 Projekty MIKS Krnov 

 

1.9.1 Umění v pohraničí 

Získaná dotace: 34 33,83 EUR za oba partnery (17 651 EUR za MIKS Krnov). 

V roce 2021 bylo v rámci projektu Umění v pohraničí zrealizováno: 

 Seminář ze sběru dobových fotografií: Ve spolupráci s Domovem pro seniory byl 

zrealizován seminář s klienty zařízení. Naši spoluobčané si mohli zavzpomínat nad 

svými fotoalby a strávit společně pohodové dopoledne. Akce se účastnili také zástupci 

z Polska.  Termín: 14. 7. 2021   

 Výstava A13 – volné sdružené výtvarných umělců v galerii v Prudniku 

11. 6. – 30. 7. 2021 proběhla společná česko-polská výstava v galerii POK v Prudniku. 

Z Krnova zde vystavovali: Ladislav Steininger, Martina Rožanská a Svatoslav Böhm. 

Umělci z PL: Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, Agata Wilczek, Marian Molenda. Díky této 

spolupráci vznikly další navazující spolupracující vazby mezi Krnovem a polskými 

umělci.  

 Publikace ze sběru fotografií – v roce 2021 byla naší organizací vydána publikace 

dobových fotografií. Jedná se o velmi zajímavé srovnání českého a polského pohraničí 

v tématech: Krnov – Prudnik, Práce a život v pohraničí, rodin a svatba. Sběr fotografií 

proběhl v úzké spolupráci organizací MIKS Krnov a POK z Prudniku. Na sběru se nejvíce 

podíleli: lidé z podporovaného území Euroregionu Praděd, především Jiří Křiva a Piotr 

Kulczyk z Prudniku, dále zaměstnanci obou zmíněných organizací.  

 Vyúčtování projektu – závěrem roku 2021 proběhlo vyúčtování a byla podána 

závěrečná zpráva.  

 Vybavení – v rámci realizace projektu si partneři pořídili vybavení, které bude sloužit i 

po skončení aktivit. Jedná se například o plátno, dataprojektor, výstavní stojany, skříně 

na uložení fotografií nebo velkoformátové profesionální rámy, které budou sloužit 

k další výstavní činnosti.  

 Projekt byl realizován v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika-

Polsko, fond mikroprojektů Euroregionu Praděd.  
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1.9.2 Na křídlech kultury 

Získaná dotace: 39 087,58 EUR za oba partnery (19 823 EUR za MIKS). 

V roce 2021 byla započata realizace česko-polského projektu zaměřeného na malé kulturní a 

volnočasové akce pořádané v Krnově a Prudniku.  

V roce 2021 bylo zrealizováno: 

 7 kulturních akcí v Krnově (detailně popsáno u akce Pod širým nebem) 

 4 kulturní a volnočasové akce v Prudniku – na akcích v Prudniku se mohly prezentovat 

soubory a hudební tělesa z Krnova. Jednalo se o: Tibor Žida s Martou Jandovou (9. 7. 

2021), Maryband (30. 7. 2021) a NINA ROSA (29. 8. 2021). 

 v rámci nákupu vybavení bylo z projektu pořízeno: pivní sety, vodní mlhy, nové 

ozvučení menších akcí, osvětlení apod.  

Projekt Na křídlech kultury je realizování v rámci operačního programu Interreg V-A Česká 

republika-Polsko, fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. Celková délka projektu je 

stanovena na: 16,5 měsíců.  

 

1.9.3  Šikovné ruce II. 

Získaná dotace: 37 691 EUR za oba partnery (17 868 EUR za MIKS). 

Česko-polský projekt je zaměřený na realizaci volnočasových a arteterapeutických kurzů. Na 

podzim 2021 bylo v Krnově a Prudniku celkem zrealizováno 16 kurzů a 2 výlety. Tématy kurzů 

bylo například: zdobení perníčků, zdobení adventních věnců, výroba vánočních dekorací, 

malování na sklo, macramé nebo filcování.  
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Projekt Šikovné ruce II je realizován v rámci operačního programu Interreg V-A Česká 

republika-Polsko, fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. Celková délka projektu je 

stanovena na: 20 měsíců.  

 

1.9.4 Pečujeme o sbírky 

Získaná dotace: projekt byl podpořen částkou: 19 986 EUR. 

1. 10. 2021 byla započata realizace česko-polského projektu: Pečujeme o sbírky zaměřeného 

na restaurování sbírkových předmětů. Tento projekt potrvá 12 měsíců a jeho hlavním cílem je 

zrestaurovat desítky sbírkových předmětů a zároveň lidem z českého a polského příhraničního 

regionu přiblížit činnost Městského muzea Krnov. Mikroprojekt je realizován v rámci 

operačního programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, prostřednictvím fondu 

mikroprojektů Euroregionu Praděd. 

 

1.9.5 KRRR! FILM FEST KRNOV 2021 z MKČR 

Byla schválena žádost ve výši 100 000 Kč. Bohužel tento projekt nebyl zrealizován, jelikož jsme 

měnili podobu festivalu, dotace byla vrácena. Dotace byla poskytnuta v rámci dotačního 

okruhu Ministerstva kultury České republiky v oblasti kinematografie a médií.  

 
 

1.9.6 KRRR! PANORAMATICKÉ FORMÁTY  

Dotace v rámci Státního fondu kinematografie na 15. ročník festivalu KRRR! Vzhledem 

k epidemiologickým opatřením v souvislosti s covid-19 se 15. ročník festivalu neuskutečnil.  

Přehlídka byla nahrazena jiným formátem. Konala se pod názvem KRRR! PANORAMATICKÉ 

FORMÁTY v termínu 20. – 22. srpna 2021 v prostorách kina Mír 70 Krnov včetně letního kina. 

Návštěvníkům nabídl průřez všemi filmovými formáta od 16 mm přes 35 m až po královský 70 

mm formát. Ze SFK byla na základě žádosti schválena dotace ve výši 250 000 Kč, ale vzhledem 

ke změně formátu festivalu byla čerpána částka ve výši 85 145 Kč. 
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1.9.7 Kino Mír 70 Krnov – Státní fond kinemotografie – covidová opatření 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením v souvislosti s covid-19 Státní fond kinematografie 

vypsal v roce 2020 dva mimořádné dotační programy. Do obou těchto výzev jsme podali 

projektové žádosti.  Jedna s těchto datací byla určena pro rok 2021. Z této mimořádné výzvy 

jsme získali prostředky ve výši 270 000 Kč. Tento program byl zaměřen na finanční pomoc 

v rámci provozu kin – úhrada půjčovného filmů distributorům. 

 

1.9.8 Landscape festival Krnov 2021 

Získaná individuální dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 180 000 Kč na zahajovací akci 

festivalu. Jednalo se o odpolední kulturní akci pro širokou veřejnost. 

 
1.9.9 Projektové žádosti  

Pro rok 2021 byly podány následující projektové žádosti, žádosti o státní dotaci a žádosti o 

podporu: 

 KRRR! FILM FEST KRNOV 2022 - žádost o státní dotaci v roce 2022, podáno u 

Ministerstva kultury (MKČR). Tato žádost je nyní ve schvalovacím procesu. Jedná se o 

další možnost získání finančních prostředků k 15. ročníku tradičního filmového 

festivalu. Výše požadované dotace MKČR: 200 000 Kč. Pro tento festival byla dále 

podána žádost o podporu ze Státního fondu kinematografie, kde je MIKS Krnov 

pravidelným žadatelem o dotaci na pořádání filmového festivalu. Požadovaná výše 

dotace: 280 000 Kč 
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2 HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 

 

 2.1 KINO MÍR 70MM KRNOV 

 
V kině Mír 70 Krnov se v roce 2021 konalo 704 projekcí s celkovou návštěvností 15 562 osob.  

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Návštěvnost 39 356 42 621 47 818 13 350 15 562 

Počet akcí 1185 1308 1500 727 704 
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2.1.1 Pravidelné promítání 

 

Kino Mír nepromítalo z důvodu uzavření kina – opatření covid 19: velký sál: 12. 10. 2020 – 7. 

7. 2021, malý sál Art kina: 12. 10. 2020 – 9. 6. 2021. Pravidelně se začalo promítat ve velkém 

sále kina od 8. 7. 2021, v malém sále Art kina od 10. 6. 2021. 

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

Odpromítalo celkem 4 představení – krátké pohádky pro mateřské školy, na které přišlo 53 

dětí. Odpromítalo celkem 10 představení – rodinné filmy pro školní družiny (kino Bijásek), na 

které přišlo 898 dětí. Zajišťuje činnost FILMOVÝ KLUB pro náročného diváka, promítlo se 

celkem 27 filmů a přišlo 127 diváků. Zajišťuje činnost BIO SENIOR KLUB – promítlo se celkem 

7 filmů a přišlo 450 diváků – seniorů. Zajistilo promítání pro základní a střední školy dle jejich 

požadavků. Promítlo se celkem 9 filmů, na které přišlo 694 žáků. 

 
 

2.1.2 ART KLUB 

 

Art Klub – malý sál kina Mír si za 4 roky svého provozu získal mezi veřejností velkou oblibu a 

těší se přízni stálých návštěvníků. Sál disponuje 20 pohodlnými vysokými sedačkami, přidanou 

devizou prostoru je příjemná kavárna. Celkově se odehrálo 231 představení, na které přišlo  

1 482 diváků. 
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2.1.3 Festivaly v kině Mír 70 

KRRR! PANORAMATICKÉ FORMÁTY – mimořádná přehlídka panoramatických filmových 

formátů od 16 mm přes 35 mm až k 70 mm, v termínu 20. – 22. 8. 2021. Bylo promítnuto 11 

filmových představení, 1x tematická přednáška – 60 let kina Mír 70. Akreditovalo se 89 

zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 797 diváků.  

XVIII. Mezinárodní festival Outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových 

filmů, která byla přesunuta z roku 2020 z důvodu uzavření kina – opatření covid 19, se 

odpromítala v náhradním termínu 12. 7. – 24. 8. 2021. Promítáno bylo každé pondělí a úterý 

po celé prázdniny. Ze 14 pásem byly promítnuty 3 pásma, na které přišlo 9 diváků. 

XIX. Mezinárodní festival Outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových 

filmů. Promítáno bylo každé pondělí a úterý v době 25. 10. – 23. 11. 2021. Ze 14 pásem bylo 

promítnuto 5 pásem, na které přišlo 18 diváků.  

 
 

2.1.4 Speciální akce v kině Mír 70 

 Červenec – kino na zámku v Hošťálkovech – 10. 7. promítání filmu „Šarlatán“ na nádvoří 

zámku pro 55 diváků. 

 Červenec – Srpen – letní kino – zahrada kina, na 29 představení přišlo 859 diváků. 

 Srpen – kino na zámku v Hošťálkovech – 27. 8. promítání filmu „Ježek Sonic“ na nádvoří 

zámku pro 43 diváků, převážně dětí. 

 Září – „Víkend s českou komedií“ – na 4 filmy pro dospělé a 2 filmy pro děti přišlo 27 diváků. 

 Říjen – „Víkend s groteskou“ – na 4 rodinné filmy v 6 představeních přišlo 49 diváků. 

 Listopad – „Vzpomínky na pana Wericha“ – na 2 rodinné filmy a 1 dokument v 5 

představeních přišlo 5 diváků. 

 Listopad – dámský filmový večer v Art kině s pohoštěním – na sobotní promítání 13. 11. 

na romantickou komedii „Jedině Tereza“ přišlo 5 divaček. 

 Listopad – Prosinec – „Tady Vary 2021“ – přehlídka vybraných filmů z karlovarského 

festivalu. Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2021 nabídla přehlídka „Tady Vary“ 6 exkluzivních filmů 

ve 3 dnech v 37 kinech po celé republice. Každý film byl promítán pouze jednou, ve všech 

kinech ve stejný čas. Na 4 odehrané filmy přišlo 16 diváků. 



 
 

33 
 

 Prosinec – „Sci – fi víkend“ – 3 vybrané sci-fi filmy osmdesátých let, o kterých by nikdo 

neřekl, že se stanou kultovními, diváky do kina nepřilákaly. 

 Prosinec – kino na zámku v Hošťálkovech – 20. 12. promítání pohádky „Princezna zakletá 

v čase“ v rodinném salónku zámku Hošťálkovy pro 30 dětí. 

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

animovaný rodinný muzikál promítaný ze 70 mm filmu „Kráska a zvíře“ spojené 

s rozdáváním dárků pro děti. Přišlo 37 dětí v doprovodu rodičů.  

 Prosinec – Čerstvá krev z Krnova 6 – projekce navazující na úspěšné předchozí ročníky, 

znovu přinesla čerstvé novinky krnovských tvůrců. Na pásmo krátkých filmů, hraných, 

dokumentárních i animovaných od autorů, kteří pochází přímo z Krnova nebo k němu mají 

velmi blízko, přišlo 74 diváků. Po projekci následovala beseda s tvůrci filmu. 

 Prosinec – silvestrovské promítání filmů v předpremiéře, rodinná komedie „Velký červený 

pes Clifford“, na kterou přišlo 39 diváků, akční komedie „Krotitelé duchů“ Odkaz“, na 

kterou přišlo 9 diváků. 

 
 

2.1.5 Pronájmy v kině Mír 70 

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

volebních komisí, na školení přišlo 200 lidí. 

 Říjen – Planeta Země 3000, projekce programu „Madagaskar – Adamův příběh pradávné 

Lemurie“ s aktivní účasti žáků a studentů na sále, 2 představení zhlédlo 521 žáků a 

studentů. 

 

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.    

 Únor – červen (17. 2. – 16. 6. 2021) – kinokvíz s filmovými soutěžními otázkami k výročí 

60. let kina Mír v Krnově, pravidelně každou středu zveřejněné na Facebooku a Instagramu 

s pátečním losováním o hodnotné ceny (filmové plakáty, trička, drobné upomínkové 
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předměty). Celkem 18 středečních soutěží se zúčastnilo bezmála 360 soutěžících, někteří 

se zúčastnili i opakovaně a bylo rozdáno cca 40 hodnotných cen vylosovaným výhercům. 

 

2.1.7 Ostatní akce v kině Mír 70 

 Od 8. 7. – 31. 12. 2021 bylo v kině Mír 70 ve velkém sále odpromítáno celkem 19 filmů ve 

formátu Dolby ATMOS. 

 Od 3. 3. – 22. 6. 2021 probíhala v kině rekonstrukce toalet. Pravidelně byly návštěvníkům 

– zájemcům kina podávány informace na Facebooku a Instagramu, kde se zveřejňovaly jak 

fotky z rekonstrukce, tak krátká videa. 

 60. let kina Mír v Krnově – Krnovské kino si v roce 2021 připomnělo 60. výročí zprovoznění 

panoramatické širokoúhlé projekce. Byla vydána brožura k 60. výročí, kdy byl poprvé 

představen panoramatický širokoúhlý film. Dočteme se jak o historii projekcí v Krnově – 

v Městském kině, Městském divadle (Národním kině), Dělnickém domě, Kině Demokracie, 

tak i o návštěvnosti kin. Najdeme zde spoustu dobových fotografií a informace 

z rekonstrukcí. Nejzajímavější je rubrika „Kino a lidé“, kde najdeme některé zaměstnance 

kina, včetně fotografií, za posledních víc jak 60 let, které se nám podařilo dohledat. V rámci 

propagace tohoto jubilea byla připomenuta historie filmových projekcí v Krnově, a to jak 

výzdobou propagačních skříněk kina (obměňované informace připomínající různá období 

historie krnovského kina) v první polovině roku, tak i venkovní výstavou, kdy byla 

kompletní historie zpracována na 10 velkoformátových panelech (Smetanovy sady 1. 4. – 

30. 6., zopakováno v průběhu Festivalu panoramatických filmů 20. – 22. 8. v parčíku u 

splavu před kinem). 

 
 

2.1.8 Nejnavštěvovanější filmy 

 

 Říjen – prosinec: „Karel“ – 19 představení, přišlo celkem 1 156 diváků.  

 Srpen – prosinec: „Zátopek“ – 16 představení, promítáno i v letním kině, přišlo celkem 1 

034 diváků. 

 Červenec – listopad: „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ – 16 představení, promítáno i 

v letním kině, přišlo celkem 967 diváků. 
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 Prosinec: „Spider-Man: Bez domova“ – 13 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 817 

diváků. 

 Říjen – prosinec: „Venom 2: Carnage přichází“ – 20 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 

745 diváků. 

 Září – říjen: „Není čas zemřít“ – 11 představení, přišlo celkem 478 diváků. 

 Listopad – prosinec: „Přání Ježíškovi“ – 21 představení, přišlo celkem 476 diváků. 

 Červenec – říjen: „Matky“ – 20 představení, promítáno i v letním kině, přišlo celkem 475 

diváků. 

 Říjen – prosinec: „Myši patří do nebe“ – 11 představení, přišlo celkem 366 diváků. 

 Červenec – září: „Divoký Spirit“ – 7 představení, přišlo celkem 360 diváků. 
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2.2 KONCERTNÍ SÍŇ SV. DUCHA 

 

 
V Koncertní síni sv. Ducha se v roce 2021 uskutečnilo 27 akcí s celkovou návštěvností 1 526 

osob. Od ledna do května 2021 byly kulturní objekty uzavřeny dle nařízení vlády – opatření 

covid 19. V koncertní síni sv. Ducha byl zahájen provoz v červnu 2021 – prohlídky objektu a 

svatební obřady, slavnostní předávání vysvědčení. Koncertní sezóna byla zahájena v září 

2021 – koncerty v rámci Krnovských hudebních slavností.  

 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Návštěvnost 9 894 10 634 10 502 2 162 1 526 

Předplatitelé 146 145 145 117 114 

Počet akcí 103 102 99 33 27 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2017 2018 2019 2020 2021

Vývoj návštěvnosti 



 
 

37 
 

2.2.1 Koncerty v rámci předplatného Kruhu přátel hudby při MIKS 

 

Plánované koncerty v rámci KPH 2020/2021 jsme z důvodu epidemiologických opatření museli 

zrušit. Tyto koncerty, pokud to bude možné, budeme realizovat v průběhu sezony 2021/2022. 

Nedočerpaná částka za předplatné byla převedena na další sezónu KPH. 

 

Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2021-2022, 114 předplatitelů: 

11. 10.  E. BROŽKOVÁ – POSPÍŠILOVÁ, M. LEVICKÝ    120 osob  

11. 11.  SMETANOVO TRIO       131 osob 

 

Dalších 5 koncertů v rámci sezóny 2021/2022 Kruhu přátel hudby se uskuteční v roce 2022. 

 

Předplatné Kruhu přátel hudby 2021-2022 si uhradilo 114 návštěvníků (převedeno z roku 

2021). K úbytku návštěvníků došlo z důvodu nepříznivé epidemiologické situace (strach ze 

setkávání s ostatními návštěvníky) a bohužel ke skonu vícero předplatitelů. 

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

13 000 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 

 

Tradiční výchovné koncerty realizované se ZUŠ Krnov se v roce 2021 neuskutečnily z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace. 

 
 

2.2.3 Ostatní akce MIKS v koncertní síni 

 

5. 9. KHS – Modré snění s Georgem Gershwinem    134 osob 

7. 9. KHS – Koncert mladých talentů Hlasu Česka       69 osob 
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2.2.4 Pronájmy a ostatní akce v Koncertní síni sv. Ducha 

 

S Městem Krnov byly uzavřeny 3  dohody o užívání objektu, ve spolupráci s městem Krnov 

Setkání architektů v rámci Landscape, vyhlášení osobností kultury a sportu, oslava výročí MP 

Krnov. 

 

S ostatními pořadateli byly uzavřeny 2 smlouvy o pronájmu prostor: 2 koncerty (pěvecké sbory 

Krnov) a jedno slavnostní předávání vysvědčení a vyřazení absolventů ZŠ. 

Smlouvy byly uzavřeny dle směrnice a dle této směrnice bylo také provedeno vyúčtování akcí. 

V roce 2021 se uskutečnilo 10 prohlídek památkového objektu – provázel Mgr. A. Michl-

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

realizovány zdarma a 8 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 stále nelze k žádným účelům využívat nádvoří koncertní síně vzhledem 

k prováděné stavbě. 

 

Akce v Koncertní síni sv. Ducha   Počet Účast 

Koncerty MIKS v rámci předplatného KPH  2 251 

Ostatní akce MIKS   2 203 

Celkem akcí MIKS:    4 454 

Akce ve spolupráci s městem Krnov   1 22 

Další akce Města Krnova   2 200 

Koncerty ostatních pořadatelů   2 200 

Předávání vysvědčení – počet obřadů  1 100 

Svatby     8 400 

Prohlídky     10 150 

Celkem ostatních akcí   23 1 072 

CELKEM AKCÍ    27 1 526 
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2.3 MĚSTSKÉ DIVADLO 

 

Dramaturgický plán pro divadelní sezónu roku 2021 nebyl zpracován, a to z důvodu uzavření 

divadla a realizace I. etapy rekonstrukce Městského divadla. Rekonstrukce byla zahájena 

v listopadu 2020. Původně ukončení rekonstrukce (červenec 2021) se z důvodu víceprací 

posunula na listopad 2021. V následujícím měsíci probíhaly dokončovací práce, stěhování a 

úklid, a především zákonné kontroly pro kolaudační řízení. 

Pro slavnostní otevření Městského divadla po I. etapě rekonstrukce je plánováno představení 

Slezského divadla v Opavě, a to především s ohledem na tradici a dlouhodobou spolupráci 

obou divadel. 
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2.4 MĚSTSKÉ MUZEUM 

 

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

2021 bylo zrealizováno 81 aktivit s celkovou návštěvností 4 058 osob (v přehledu nejsou 

uvedené expozice, které jsou umístěny mimo výstavní prostory ve Flemmichově vile).  

 
 
Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Návštěvnost 7 694 8 933 7 248 3 357 4 058 

Počet akcí 36 106 47 40 81 
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2.4.1 Sbírkotvorná a dokumentační činnost – muzejní sbírky 

V roce 2021 byl schválen základní dokument MMK Režim práce se sbírkou a také Poradní sbor 

pro sbírkotvornou činnost, který hned zahájil svou činnost. 

 

Muzejní fondy 

 Početní stav muzejních sbírek: počet přírůstkových čísel: 8 621, počet inventárních 

čísel: 8 728, počet kusů: 23 256. 

 Akvizice: celkem 289 přírůstkových čísel, 807 ks sbírkových předmětů z toho nákup: 23 

př. č. (27 ks), vlastní sběr: 114 př. č. (628 ks), přeřazení uměleckých děl z plenérů 

v majetku MIKS do sbírky MMK: 36 ks, přeřazení knih z muzejní knihovny do sbírek 

MMK: 116 ks. Do archivu MMK byly získány např. podklady k výrobě na prýmky a stuhy 

z firmy Pega s popisem technologie výroby, nákresy strojů a vzorky tkanin (p. J. Janiš) 

a podklady k historii souboru Krnováček  (p. J. Janiš). 

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

do CES MK ČR za rok 2020. 

 Evidence muzejních sbírek 1. stupně – chronologická. V roku 2021 evidováno celkem 

pod 289 přírůstkovými čísly 807 sbírkových předmětů. 

 Evidence muzejních sbírek – systematická – v roce 2021 bylo zařazeno do 

systematické evidence: 3 608 fotografii (zn. F), 39 knih (zn. KA).  

 Odborná práce se sbírkami: zpřesňování popisů, doplňování dalších údajů o sbírkových 

předmětech, odborné určení pro druhostupňovou evidenci, oceňování půjčovaných 

sb. předmětů, kompletace, popis. 

 Inventarizace sbírkového fondu: v roce 2021 bylo zinventarizováno 812 přírůstkových 

čísel, 4938 kusů, 485 inventárních čísel systematické evidence, na katalogizačních 

kartách. 

 Pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky: počet výpůjček jinému subjektu: 458 předmětů 

(10 smluv), počet výpůjček od jiného subjektu: předměty na výstavy, související výkony 

– výběr předmětů, veškeré evidenční záznamy, fotodokumentace, smlouvy atd. 

 Elektronická evidence sbírek: 8 638 přírůstkových čísel, 8 776 inventárních čísel. Nové 

akvizice zapisovány do počítačového programu Bach systems. 
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 Digitalizace sbírek: 6 261 sbírkových předmětů, 2 655 přírůstkových čísel. Celkem bylo 

vyhotoveno 3 210 skenů a 2 820 fotografii sbírkových předmětů. 

 Kontrola sbírkových předmětů – byla provedena osobní kontrola sbírkových 

předmětů instalovaných ve stálých muzejních i památkových expozicích a na výstavách 

vlastních i zapůjčených jiným.  

 Restaurování sbírek: externí – 11 sbírkových předmětů muzejního fondu (1 kniha,  

4 obrazy, 3 obrazy a 3 ks nábytku), provedena deratizace depozitářů a Flemmichovy 

vily.   

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

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

sbírek, doplnění regálů, kontroly depozitářů. Začátek práce na nových lokačních 

seznamech s čísly a s umístěním sbírkových předmětů. Vytvoření depozitáře v Prioru – 

regály, uložení sbírkových předmětů atd. 

 
 

Muzejní knihovna  

Celkem 4 100 knihovních jednotek; přírůstky 1 017 knih a tiskovin, přeřazení do sbírek MMK, 

fond knihy – 116 knih. Systematický nákup odborné muzejní literatury, umělecko – historické 

literatury a literatury zabývající se regionální historií, vedení evidence muzejní knihovny 

elektronickou formou, zpracování a katalogizace nezpracované části knihovny pro badatelské 

účely. Ve Flemmichově vile byl vytvořen nový prostor pro muzejní knihovnu s odpovídajícím 

mobiliářem. 

 

2.4.2 Odborná činnost 

 

Výzkumné a odborné úkoly, dokumentační činnost:  

 Zahájení realizace projektu „Pečujeme o sbírky“ – ve spolupráci s POK Prudnik. Doba 

realizace projektu 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022. Proběhla 1. etapa – zadání sbírkových 

předmětů na restaurování, nákup materiálů a přístrojů na uložení sbírek a 

fotodokumentaci sbírkových předmětů. 
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 Historický místopis Krnova (Mgr. Alexandr Michl – Bernard) - Poznatek prospěšnosti 

provedení historického místopisu, popřípadě spojeného s prosopografickým 

výzkumem a sociální topografií vyplynul v průběhu prací na záměru Krnov v raném 

novověku, proto je také pojímán jako jeho dílčí součást, či přesněji, základ. Při studiu 

písemného materiálu byla získána zkušenost o vhodnosti poznání topografie města, 

včetně té sociální. To by se mohlo stát klíčem nejen k poznání předmoderního Krnova 

čistě po stránce urbanistické a topografické, ale rovněž pro rozkrytí socioekonomických 

vazeb, poznání elit a jejich sociálně ekonomických strategií atd. Relativně dochovaná 

řada trhových register od druhé poloviny 16. století, ojediněle z téže doby a od konce 

17. století uceleně i dalších typů písemných pramenů úřední provenience, skýtala 

naději na proveditelnost takovéhoto výzkumu. Jako nejideálnější první krok se 

jednoznačně jevilo sepsání majitelů jednotlivých domů v Krnově. Majitelé domů totiž, 

přesněji jejich jména, představovali nejpevnější a patrně nejspolehlivější vodítko 

umožňující propojit jednotlivé zápisy z předmoderní doby, jelikož číslování domů se 

začalo používat až v průběhu 18. století. Po prvních vážnějších pokusech a započetí 

heuristiky čistě k tématu historické topografie Krnova bylo průlomem studium šestého 

svazku pozůstalosti Jana Spatziera, tehdy ještě uložené v Zemském archivu v Opavě. 

Bylo tak totiž zjištěno, že Spatzier něco podobného již provedl, a sepsal, přičemž zápisy 

vedl retrospektivně, a to přibližně od druhého desetiletí 19. století do počátku století 

18., v nemálo případech však do posledních desetiletí století 17. či do poloviny století 

17. Zda dále do minulosti Spatzier nepokračoval proto, že jej dříve zastihla smrt, či zda 

to nedovolil stav písemných pramenů, je třeba ještě ověřit dalšími výzkumy. Prozatím 

zůstává naděje, že se jednalo o variantu první. Záznamy prodejů a koupí ke všem 251 

domům, které v Krnově ve Spatzierově době stály, byly z jeho svazku přepsány do 

textového editoru wordu, čímž byly digitalizovány. Vyžádalo si to však určitou časovou 

náročnost, mimo jiné i kvůli občasným paleografickým problémům. Celkově se jednalo 

o 351 stran ve wordu. Poté nastoupil další krok. Zápisy pořízené Spatzierem bylo nutné 

„ozdrojovat“ a dohledat v konkrétních písemných pramenech, z nichž Spatzier čerpal. 

Spatzier totiž citoval prameny, z nichž vypisoval, poměrně vágně, nehledě k tomu, že 

trhová registra, z nichž Spatzier pořizoval záznamy, nenesla pochopitelně dnešní 
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označení. Jeho zápisy tak nelze ihned vztáhnout ke konkrétnímu prameni. Druhým 

problémem, který ospravedlňuje „ozdrojování“ dle současného označení pramenů, je 

ten, že Spatzier sledoval jen určité typy informací, zatímco jiné ze zápisů nevyužíval. 

Opomíjel tak svědečné řady, které přitom mohou být zásadní pro rozklíčování 

socioekonomických či rodinných vazeb a strategií, vynechával popisy části mobiliáře a 

vybavení domů, které poodkrývaly socioekonomické postavení majitelů a konkrétního 

domu apod. Je to však krok velmi zdlouhavý a pracný, znamená to dohledávat každý 

jednotlivý zápis, což občas komplikují také paleografické obtíže, na druhou stranu se 

daří odstraňovat chyby ve jménech a upřesňovat citaci. Dokonce se podařilo zjistit, že 

některá folia originálů nejsou v digitální podobě na stránkách archivu, což pak 

samozřejmě přináší další drobné komplikace a zdržení. Každopádně je dokončení 

tohoto kroku nezbytné, a to kvůli umožnění propojení zápisů s konkrétními prameny, 

umožnění pozdějšího využívání dalších informací z originálů, které Spatzier 

nepovažoval za důležité, a konečně kvůli upřesnění jmen a zásadních dat, jako je 

přesné číslo folia v originálu. Poté bude nutno vypracovat jmenný rejstřík. Ten pak 

umožní, pokud to písemné prameny dovolovat, pokusit se postoupit v mapování 

majitelů krnovských domů dále do historie, snad až do poloviny 16. století. Do 7. 1. 

2022 bylo takto dohledáno 910 zápisů u 101 domů. 

 Zaniklá sídla v okrese Bruntál (PhDr. Ľubica Mezerová) - součást projektu Zaniklá sídla 

v ČR, jako spolupracovník projektu Mendlovy univerzity v Brně a Ústavu pro soudobé 

dějiny ČAV – doplnění popisů o nová zjištění a fotodokumentaci, příprava výstavy 

v roce 2022. 

 Život národnostních menšin v pohraničí (PhDr. Ľubica Mezerová): ve spolupráci 

s Domem pro národnostní menšiny a ÚpSD ČAV, Vlastivědným muzeem v Šumperku a 

Muzeem Českého lesa v Tachově – podklady k výstavě v r. 2021 a její realizace 

doplněná o sbírkové předměty MMK, Řecké obce v Krnově a Spolku synagoga Krnov.  

 Výročí 60. let kina a filmové produkce v Krnově (Mgr. Alexandr Michl-Bernard, Jiří 

Křiva) – výzkumný úkol, vytvoření podkladů pro brožuru. 
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Příprava a realizace expozic a výstav 

 

Příprava expozic 

Úprava a doplnění stávajících z vlastních sbírkových fondů a zápůjček jiných muzejních 

institucí, obsahově scénáristická a organizační příprava, podklady pro propagaci. 

 Rozšíření stálé expozice Poklady z depozitářů ve Flemmichově vile – výběr dalších 

předmětů z depozitářů, představují jednotlivé fondy muzejní sbírky, většina z nich 

nebyla v posledních 60letech vystavená; expozice je umístěna ve 4 místnostech 2.NP 

Flemmichovy vily (výběr předmětů, příprava popisek, očištění, instalace, katalogové 

texty ke každému předmětu). 

 Vytvoření expozice Výročí, ve které jsou umístěny díla a životopisy významných 

umělců a dalších lidí působících poli kultury v Krnově, kteří mají výročí v daném roce.  

 Lovecký salon ve FV, Flemmichova vila – doplnění exponátů, oprava mobiliáře, nové 

texty. 

 Zámecká expozice Slezské Rudoltice – salón, pánský pokoj, ložnice, jídelna, přípravna, 

pánská pracovna – kontrola a fotodokumentace exponátů. 

 Expozice zbraní na zámku ve Slezských Rudolticích – fotodokumentace exponátů, 

kontrola. 

 Expozice lidového umění na zámku ve Slezských Rudolticích – fotodokumentace 

exponátů, kontrola – odvoz v listopadu 2021 do depozitářů (opravuje se zámek).  

 Expozice zámecké galerie na zámku v Linhartovech – kontrola stávající expozice. 

 
 

Výstavy současného výtvarného umění, muzejní a tematické 

 1. 3. – 23. 5.  Agata Wilczek v době pandemie EMOCE, BÁSNĚ, ZAHRADA 

Výstava enkaustických obrazů polské výtvarnice a organizátorky výstav v Prudniku. 

 1. 5. – 2. 6.          Matúš Kocian. Fotografie 

Výstava fotografií a kreseb významného vědce, entomologa, ilustrátora  

RNDr. Matúše Kociána, PhD., kanovníka Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském 

hradě. 
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 28. 5. – 25. 7.  Obraz menšin v regionech pohraničí. Tradice a současnost.  

Výstup projektu „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních 

menšin v České republice" podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu 

NAKI (DG18P02OVV064 – MK ČR). Seznámila návštěvníky s tím, které národnosti žily či 

žijí v našem regionu především ve 20. a 21. století. Prezentovány byly specifické 

atributy jejich kultury, jak na fotografiích a v textech, tak především v řadě 

autentických předmětů. 

 11. 6. – 1. 8.         Pohledy na Krnov V. Náměstí v proměnách času. 

Výstava velkoformátových fotografií dokumentující proměny a zaniklou tvář 

krnovského náměstí ze sbírek MMK a od sběratelů.  

 31. 7. – 12. 9.      Známý a neznámý Zdeněk Máčel  

Výběr méně známých prací krnovského výtvarníka k 100. výročí jeho narození.  

 29. 8. – 12. 9.  Mateusz Domeradzki 

Výstava prací mladého polského výtvarníka s neobvyklým pohledem na svět kolem 

sebe.  

 6. 8. - 12. 9.  Zkamenělí svědkové minulosti 

Nové nálezy druhohorních zkamenělin na Osoblažsku a další regionální 

paleontologické zajímavosti ze soukromé sbírky Mgr. Martina Čajana. 

 18. 9. – 17. 11. Výroba hudebních nástrojů v Krnově 

Výstava připravená ve spolupráci se Střední uměleckou školou varhanářskou o. p. s. 

v Krnově, která pokračuje v dlouholeté tradici výuky výroby varhan a dalších hudebních 

nástrojů, především historických. 

 21. 11. – 28. 11.  Adventní věnce a ozdoby 

Tradiční prodejní výstava věnců a ozdob krnovských neprofesionálních umělců.  

 3. 12. – 23. 1. 2022  Pohledy na Krnov VI. 

Výstava velkoformátových kopií starých fotografií a pohlednic, kde jsou krnovskému 

publiku představovány jak známé, tak i prozatím nepublikované snímky                                     

 4. 12. – 23. 1. 2022    ZUŠ. Můj Vilém peče housky 

Tradiční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Krnově – 

Atelieru Trám. Představena jsou výtvarná díla vytvořená v letech 2019–2020. 
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Původně plánované a zrušené výstavy 

 8. 2. – 5. 4.               Gustav Aulehla. Fotografie                                                                              

 25. 9. – 17. 11.            Hans Kudlich                                                                                                       

 3. 4. – 31. 5.               Ocelové město L. Vlna                                                                                        

 

Příprava výstav  

Zahájeny přípravy výstav pro rok 2022: 

 400 let Lichtenštejnů v Krnově 

 Zaniklé vesnice v pohraničních okresech (ve spolupráci s ÚSD ČSAV Praha a MěU 

Brno) 

 
 

Příprava a realizace akcí  

 Flemmichova vila – komentované prohlídky expozic a aktuálních výstav (celkem 36 

prohlídek, návštěvnost v rámci výstav), v období duben až prosinec, každé úterý od 

16:00 hod 

 Besedy k výstavám 

 20. 7.  Beseda s PhDr. Helenou Noskovou, CsC. z ÚSD ČAV – národnostní menšiny 

 10. 8.  Setkání se Zdeňkem Máčelem – vzpomínání na krnovského malíře  

 22. 6.  Pohledy na Krnov – Jiří Křiva a Mgr. A. Michl-Bernard 

 Setkání skupiny Přátelé MMK, 22. 6. a 30. 11. – návštěvnost 12 osob 

 Komentované prohlídky kulturních památek města Krnova a okolí, celkově 10 

prohlídek, návštěvnost 344 osob. 

 16. 5. a 17. 7.  Kostel a špitál sv. Ducha v Krnově – celkem 44 osob 

 10. 7. Kostel P. M. a klášter minoritů v Krnově   - 62 osob 

 7. 8. Vila Dr. J. Schnurcha, Revoluční 46 Krnov – 78 osob 

 11. 8. Kino Mír 70, komentovanou prohlídku vedl Pavel Tomešek – 37 osob 

 14. 9. Rychta v Úvalně – 49 osob 
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 3. 10.  Zámek Hošťálkovy s kastelánkou – 32 osob 

 3x  Flemmichova vila – historie vily – 42 osob 

 26. 6. - Sladké pokušení – prodej cukrářských výrobků s kulturním programem, jednalo 

se o druhý ročník akce – návštěvnost 467 osob 

 24. 9. - Den v muzeu – akce pro rodiny s dětmi, návštěvnost 106 osob   

 15. 9. - Dny evropského kulturního dědictví – volný vstup do výstavních síní a expozic 

Městského muzea Krnov – návštěvnost v rámci výstav       

 Svatební obřady v zahradě Flemmichovy vily – 6 svateb, celkem 295 osob 

 Slavnostní předávání vysvědčení v zahradě Flemmichovy vily: 3x, 123 osob 

 7. 9. – návštěva pracovníků Muzea v Memmingenu – 8 osob 

 15. 9. - Landscape – setkání architektů v zahradě Flemmichovy vily – 28 osob 

 13. 10. a 9. 12. prohlídky depozitářů pro ZŠ a MŠ – 62 osob 

 

Realizace přednášek    

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

daném roce. 

 PhDr. Ľubica Mezerová – Život a práce v pohraničí 2x (Domov důchodců Krnov a 

Osoblaha)  

 PhDr. Ľubica Mezerová – Co je muzeum? (Domov důchodců Osoblaha)   

 Celkem se přednášek účastnilo 48 osob 

 

2.4.3 Další odborná činnost, prezentace 

 

Publikační činnost 

 Publikace Pohraničí ve fotografii. Krnov – Prudnik. Život a práce v pohraničí. Svatba. 

Rodina.  Krnov, 2021 - Mezerová, Ľ., Korzeniowska, J., Čechova, E. 

 Publikace Dezinatura Karnoly v Krnově. Krnov, 2021 - Navrátilová, J. 
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Prezentační činnost 

 Prezentace aktivit muzea ve Věstníku AMG a v brožuře Objevuj památky. 

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

Deník, Mladá fronta atd.). 

 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). 

 Podklady pro tištěné propagační materiály – pozvánky a plakáty na výstavy a akce, 

označení MMK. 

 Seriál odborných článků na pokračování Průvodce Krnovem „Toulky historií Krnova“, 

Krnovské listy - 26 příspěvků (Mgr. A. Michl-Bernard).           

 FB MMK – příspěvky videa a články o činnosti MMK: min. 2x týdně. 

 FB Přátel MMK – příspěvky, muzejní pondělí atd. 

 Zapojení do platformy Objevuj památky (texty a foto do brožury, na web). 

 
Zpracovávání odborných posudků, vyjádření a konzultace:  

 2 písemné na diplomové práce pro SU Opava (PhDr. Ľubica Mezerová). 

 Ocenění zapůjčených předmětů (PhDr. Ľubica Mezerová). 

 Spolupráce s MěÚ a SOkA Bruntál se sídlem v Krnově na projektu Stezek na Cvilíně, 

studium odborné literatury, konzultace (Mgr. A. Michl-Bernard). 

 Opravy, restaurování a využití kulturních památek (kostel na Cvilíně, zámek S. 

Pavlovice, rychta Úvalno, zámek Hošťálkovy, Huckelovy vily v N. Jičíně, zámek 

Štemplovec) - PhDr. Ľubica Mezerová. 

 

Odborné texty:  

 Mgr. A. Michl-Bernard: Historie krnovského kina Mír 70. Podklady pro publikaci a na 

panelovou výstavu.  

 Mgr. A. Michl-Bernard: facebooková stránka Historie Krnova. 

 PhDr. Ľubica Mezerová: Průvodce Krnovem – úprava a doplnění textů. 

 PhDr. Ľubica Mezerová: Průvodcovský text Zámek Hošťálkovy, doplnění. 
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 PhDr. Ľubica Mezerová: Restaurátorské záměry na restaurování sbírkových předmětů.  

 PhDr. Ľubica Mezerová: Katalog Zdeněk Máčel. 

 PhDr. Ľubica Mezerová: Muzejní knihovna MMK In: publikace Muzejní knihovny. AMG, 

2021. 

 

Badatelé a studenti  

 Celkem se jednalo o 116 osob. 

 Sděleny faktografické informace z oborů nejen v muzeu zastoupených – 82 dotazů. 

 Vyhledávání a zpracování materiálů ke studijním, publikačním i soukromým účelům 

pro badatele prezenční i elektronickou formou – 31 osob. 

 Absolvování studentské praxe – 3 osoby (UP Olomouc, SŠCR Krnov). 

 

Karnola 

Dovoz posledních zachráněných předmětů z dezinatury (vzorníky, štítky,…). Dokumentace je 

postupně tříděná dle původních seznamů, čištěná a zachraňována. Provádí se konzervační 

práce na zachráněných dokumentech.  Některé svazky jsou určené na vyřazení. Práce provádí 

p. Jitka Navrátilová, bývalá vedoucí dezinatury. Konzultace ohledně úklidu, čištění a úprav 

v dezinatuře Karnoly (PhDr. Ľubica Mezerová, Navrátilová).  

 

 

Konference, semináře – aktivní účast zaměstnanců MMK: 

 10 - 12. 6. a 25. -27. 11. 2021 -  XVIII. pražská konference středoškoláků, Domus, 

Praha, PhDr. Ľubica Mezerová – předseda poroty  

 3. - 4. 6. - Javorník Zmizelá sídla, konference OVM Šumperk – PhDr. Ľubica Mezerová 

 14. 10. Hošťálkovy – odstraňování přemaleb laserem – PhDr. Ľubica Mezerová 

 

2.4.4 Další doprovodná činnost muzea 

Spolupráce  

Prohlubování spolupráce se Slezským zemským muzeem v Opavě, Vlastivědným moravským 

muzeem v Šumperku, Vlastivědným muzeem v Bruntále, Muzeum Ziemi Prudnickiej v 
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Prudniku, Muzeem slezského venkova v Holasovicích, Obecním úřadem Slezské Rudoltice, 

Městským úřadem v Městě Albrechticích, Obecním úřadem v Úvalně, zámkem Hošťálkovy, 

DOMUS v Praze, ÚSD ČAV, Městským muzeem Rýmařov, SOkA, ZAO, NPÚ. 

Spolupráce s Turistickým informačním centrem a Městem Krnov - informace o objektech, 

podklady k vydávaným publikacím a propagačním materiálům, spolupráce s městem Krnov. 

 

Akce v Městském muzeu Krnov 2021 Počet Účast 

Výstavy 11 2 449 

Komentované prohlídky kulturních památek 10 344 

Komentované prohlídky výstav, expozice a besedy 39 - 

Komentované prohlídky depozitářů MMK 2 62 

Jednodenní akce MMK 2 573 

Přednášky 3 48 

Svatby ve Flemmichově vile 6 295 

Setkání přátel MMK 2 12 

Badatelé a studenti 1 116 

Ostatní akce (předávání vysvědčení, Landscape,..) 5 159 

CELKEM AKCÍ: 81 4 058 
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2.5 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

SEV v roce 2021 zorganizovalo 22 akcí s celkovou návštěvností 2 055 osob. Snížený počet akcí 

byl zapříčiněn epidemiologickou situací. 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Návštěvnost 2 112 3 051 3 713 196 2 055 

Z toho programy 1 243 1 150 1 194 41 379 

Počet akcí 85 66 75 9 22 
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2.5.1 Pravidelné jednorázové aktivity 

 

Tradiční jarmark ke Dni Země  

Ani v roce 2021 nemohl být 20. ročník Tradičního jarmarku ke Dni Země realizován 

v plánovaném rozsahu. Díky částečnému rozvolnění omezení byla zvolena forma farmářského 

trhu. Akci v průběhu dne navštívilo cca 900 návštěvníků, kteří měli možnost zakoupit si domácí 

pečivo, kosmetiku, bylinky a další produkty, jejichž prodej byl stávající verzí vládních nařízení 

povolen. Zájem veřejnosti byl takový, že zboží bylo již po poledni téměř vyprodáno a zájem 

odpoledních návštěvníků nemohl být plně uspokojen. 

 

Kabátův kopec na motýlích křídlech 

SEV Krnov pro rodiče s dětmi nachystalo v termínu 24. 4. – 16. 5. soutěžní vycházku do míst, 

kde v blízkosti města žije mnoho užitečných šestinohých sousedů. Na internetových stránkách 

MIKS Krnov a v Krnovských listech z 23. 4. byl vydán pracovní list pro návštěvníky naučné 

stezky na Kabátově kopci. 

Po zodpovězení otázek, k jejichž řešení bylo možné využít jednotlivé naučné tabule, mohli 

návštěvníci vyplněné listy odevzdat a obdržet malou odměnu (vzdělávací a propagační 

materiály s tématikou ochrany životního prostředí). Všechny listy s vyplněnými kontaktními 

informacemi byly zařazeny do slosování o hlavní ceny (v hodnotě 500, 750 a 1000 Kč), které 

proběhlo 20. května. Akce se zúčastnilo celkem 298 dětí s doprovodem (odhadem tedy 600 

účastníků – dospělí nebyli na kartách vyznačeni). Pracovní listy si dále stahovaly a tiskly školy 

a školní družiny, které je využívaly při návštěvě lokality samostatně. 
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Léto malých dobrodružství     

V době rozvolnění protiepidemických opatření během letních prázdnin byl pro veřejnost 

(rodiče s dětmi ve věku 5–10 let) přichystán soubor venkovních tematických akcí. Akce byly 

připraveny v zahradě MIKS Krnov.  

 

10. 7. 2021 Objevy z kuchyně a spíže – soubor jednoduchých pokusů využívajících předměty 

a vybavení dostupné v domácnostech. Mezi aktivitami bylo barvení roztoků, výroba slizů, 

bublinová sopka, tajný inkoust aj. V průběhu odpoledne se na akci vystřídalo 76 zájemců. 

 

24. 7. 2021 Výroba (z) papíru – program zaměřený na kompletní seznámení s papírem, jeho 

výrobou a využitím. Výroba ručního papíru včetně zdobení, tvorba létajících papírových 

objektů, jednoduchá origami a domácí výroba prstových barev. Účast 47 osob. 

 

7. 8. 2020 Objev v sobě umělce – tvorba vlastnoručně skládaných odlévaných obrazů 

z přírodnin, barvení připravených sádrových odlitků, malování na keramiku. Účast 39 osob. 
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Výstava na stromech 

Ve spolupráci s opavským spolkem Kapradí byla v termínu 2. – 9. 10. ve Smetanových sadech 

instalována výstava Život v bavlně koordinovaná organizací Fairtrade Česko a Slovensko. 

Výstava na stromech se konala v desítkách parků po celé České republice již sedmým rokem 

při příležitosti Světového dne důstojné práce (7. října). Volně přístupnou výstavu navštívili 

studenti Gymnázia Krnov, ZŠ Smetanův okruh, ZŠ Dvořákův okruh a jako doplněk výuky ji 

využili v řízených programech i studenti SPŠ Krnov a SPgŠ a SZŠ Krnov. Výstava byla volně 

přístupná a její návštěvnost není zahrnuta do počtu účastníků akcí. 

 

2.5.2 Průběžné aktivity 

 

EVVO pro školská zařízení 

V roce 2021 se podařilo s ohledem na proticovidová opatření ve školách zrealizovat pouze 16 

ekoprogramů pro školská zařízení ve spádové oblasti s celkovou účastí 269 žáků, 36 pedagogů 

a 74 rodičů (u odpoledních aktivit pro MŠ). 10 programů bylo zrealizováno v terénu (Kabátův 

kopec, Chařovský park, Úvalno, Cvilín, zahrada MŠ), 4 programy pro MŠ s rodiči byly 

kombinované (venkovní aktivity + zpracování přírodních materiálů) a 2 programy byly 

zaměřeny na výrobky z netradičních materiálů a rukodělné aktivity. 

 

 

 

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 
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zodpovězeno 14 ekodotazů (konzultace výskytu zvl. chráněných druhů živočichů, hlášení 

kadaveru uhynulé zvěře, problematika hnízdění v sezóně, třídění odpadů atp.).            

 

Provoz sběrného místa pro handicapované živočichy 

Ve spolupráci s Městem Krnov 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 2021 bylo realizováno celkem 12 výjezdů 

k handicapovaným živočichům. Mezi nahlášenými handicapy byli holubi, jiřičky, ježci, káně, 

kos a několik poštolek.     

 

Koordinace managementu PP Staré hliniště Krnov 

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

 

2.5.3 Ostatní 

 

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

přírodovědců Bruntál, NNO…) v rámci konzultační a metodické pomoci. 

SEV Krnov poskytuje konzultace školským zařízením Krnova při podávání grantových žádostí 

se zaměřením na EVVO. 

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

konzultační služby orgánům místních samospráv. 

 
 

Akce Střediska ekologické výchovy Počet Účast 

Ekoprogramy 16 379 

Farmářské trhy 1 900 

Kabátův kopec na motýlích křídlech 1 600 

Léto malých dobrodružství 3 162 

Ekoporadenství 1 14 

Celkem akcí SEV 22 2 055 
 

 

 


