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1. CELKOVÉ HODNOCENÍ ČINNOSTI MIKS 

1.1 Běžná činnost a struktura organizace MIKS  

Městské informační a kulturní středisko Krnov v roce 2016 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 96 387 osob. 

 

 



 
 

5 
 

Návštěvnost středisek a akcí za rok 2016 

Rok 2016 Počet akcí Návštěvnost 

Kino Mír 70 Krnov 962 43 792 

Koncertní síň sv. Ducha 103 10 327 

Městské divadlo 35 15 096 

Městské muzeum a Flemmichova vila 41 7 194 

Středisko ekologické výchovy 99 4 617 

Dámská jízda 1 160 

KRRR! FILMFEST Krnov 1 2514 

Tradiční jarmark ke Dni Země 1 2500 

Noc v muzeu 1 267 

Wagon v zahradě 1 273 

Krnovské hudební slavnosti 4 7 691 

Šikovné ruce - projekt 6 113 

Burčákobraní 1 300 

Country bál 1 150 

Koncerty v kavárně 2 130 

Dušičkový večer 1 327 

Adventní zastavení - projekt 5 936 

CELKEM 1 265 96 387 
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MIKS Krnov spolupracoval s městem Krnov na akcích působících v oblasti kultury (např. 

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

vzniku samostatného Československého státu, Oceňování policistů, Trofeo Niké Jeseníky 

2016 apod.). Mezi nejnáročnější akce spolupořádané s městem Krnov byla akce Dobré srdce 

Krnova a Adventní trhy 2016. 

 
 
 
 
1.2 Hospodaření organizace 

 

Celkové náklady na provoz MIKS za rok 2016 činily 23 223 421,- Kč. Z toho dotace od 

zřizovatele činila 13 912 606,- Kč. Zbývající část, tedy 9 310 815,- Kč, si MIKS zajistil z hlavní a 

vedlejší činnosti a získaným spolufinancováním na realizaci projektů.  

Celkový hospodářský výsledek MIKS za rok 2016 činil 127 919,40 Kč. 

 

 

Srovnání za posledních 5 let 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

celkové náklady 22 852 770 23 356 417 19 646 612  21 710 325  22 999 091  23 223 421  

dotace zřizovatele 14 756 427 14 563 078 12 195 291 13 613 262 14 245 100 13 912 606 

z toho             

provoz 3 604 650 3 840 200 3 840 200  4 516 414  4 833 500  5 559 791  

odpisy 2 127 977 3 168 056 1 010 004  1 009 943  1 004 687  1 029 947  

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

OON 1 213 000 1 040 304 1 049 143  1 114 925  1 199 892  1 310 303  

účelově vázané 
dotace 2 806 000 1 509 718 1 291 144  1 917 096  2 355 623  1 146 221  

HV 228 044,99 -121 951,72 -359 332,31 387 573,11 139 795,60 127 919,40  
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1.3 Akce MIKS Krnov 

 

1.3.1 KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2016 

11. ročník ojedinělé filmové přehlídky proběhl v prostorách kina Mír 70 Krnov ve dnech  

8. – 10. dubna 2016. Daný ročník navštívilo 2 514 diváků, kteří vzhlédli 10 filmových 

představení, 1 odbornou přednášku a 2 krátké filmy. Akreditovaných diváků bylo 233 z celé 

ČR i ze zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Holandsko atd.). 

Každá filmová projekce byla zahájena odborným úvodem, který byl realizován filmovými 

kritiky, profesory filmových fakult, odborníky z filmového okruhu.  

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

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

pořádají v Norsku, Anglii a Německu, tím je kino Mír 70 Krnov jedinečné a řadí se mezi 

evropské rarity. 
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1.3.2 Tradiční jarmark ke Dni Země 2016 

Realizace 17. Tradičního jarmarku ke Dni Země proběhla v sobotu 23. 4. 2016 na Hlavním 

náměstí v Krnově. Dalšími partnery akce byli: Město Krnov, SUŠ varhanářská, SPgŠ a SZŠ 

Krnov, SŠP Krnov a SVČ Méďa Krnov. Záštitu nad jarmarkem převzal pan Jan Krkoška, 

místostarosta města Krnova. 

Oslavy Dne Země zahájili místostarostové města, Michal Brunclík a Jan Krkoška. Po 

slavnostním úvodu na návštěvníky čekalo vystoupení youtubera Mishy, koncert krnovské 

kapely N. O. Style, ukázky tradičních řemesel, show Barevný den společnosti EKO-KOM, 

koncerty hudebních skupin, prodej rukodělných výrobků, program SVČ Méďa Krnov a 

výtvarné dílny pro děti. Také prezentace škol, aktivit Zdravého města, činnosti odboru 

životního prostředí Městského úřadu v Krnově, zájmových útvarů SVČ Méďa Krnov a 

nevládních organizací (například Čmeláci Zátor). V hudebním programu vedle kapel For Fun a 

Rockin‘ Jackals vystoupil rovněž Swing kvartet Bruntál se zpěvačkou Marií Velikou. 

Odhadovaná návštěvnost akce je 2 500 účastníků v průběhu celého dne. 
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1.3.3  Noc v muzeu  

Program na zahradě Flemmichovy vily se konal v pátek 24. 6. a byl určen především pro 

rodiny s dětmi. Zajištěn byl bohatý kulturní program, vystoupení historického šermu 

Společenství Severských pánů a Českých lvů, vystoupení kata, hudební skupina Quati 

Minoris, atrakce a soutěže pro děti na stanovištích. Téma akce bylo věnováno Karlu IV. a 

době, v níž žil. Návštěvnost akce byla 267 osob. 
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1.3.4 Letní kino 

Během letních prázdnin jsme zkusili obnovit tradici „Letního kina“. Tentokrát jsme se 

rozhodli letní kino provozovat v zahradě SVČ Krnov, a to z několika důvodů. Prvním z důvodů 

byla snadná dostupnost pro veřejnost – jedná se o místo lidmi oblíbené a často vyhledávané, 

druhým důvodem bylo možné nachystání techniky a mobiliáře v uzavřeném prostředí, a 

posledním je pořádání akce s možností vybírání vstupného.  Vzhledem k počasí byla 

návštěvnost letního kina 2016 v červenci nižší než v srpnu. Výběr filmů byl limitován stávající 

promítací technikou. Pro realizaci v roce 2017 je počítáno s dovybavením tak, abychom byli 

schopni veřejnosti nabídnout bohatý výběr bez žádného technického omezení.  

Návštěvnost letního kina byla 159 diváků.  

 

1.3.5 Hudební koncert kapely WAGON 

Každoročně se v zahradě Flemmichovy vily pořádá koncert country kapely Wagon. Letošní 

hudební podvečer byl realizován v termínu: 19. 8. 2016 od 18:00 hod. Celková návštěvnost 

této akce předčila naše očekávání. Počet hostů vyrostl až na 273 osob.  
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1.3.6 Krnovské hudební slavnosti 2016 

Krnovské hudební slavnosti se uskutečnily v termínu od 8. do 11. 9. 2016. 

Jubilejní patnáctý ročník se neobešel bez velkých změn. Slavnosti byly zkráceny na 4 dny a 

byla vytvořena kompletně nová grafika. 

Program se skládal ze tří bloků – zahajovací koncert v Koncertní síni sv. Ducha, dvoudenní 

festival na zahradě SVČ Méďa a závěrečný koncert v Městském divadle. 

Zahajovací koncert ZUŠ Krnov: Já písnička 2, Touha zpívat nebo hrát byl již tradiční koncert, 

který organizace realizuje ve spolupráci se ZUŠ Krnov. Koncert byl prakticky vyprodán – 

návštěvnost: 137 osob 

Dvoudenní festival v zahradě SVČ Méďa – ve spolupráci se zmíněnou organizací proběhly dva 

dny plné hudby v zahradě Střediska volného času – v pátek 8. 9. a v sobotu 9. 9. 2016 mohli 

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

několik let ikonou naší hudební scény. Místo pro konání dvoudenního hudebního festivalu 

bylo vyhodnoceno velmi pozitivně, proto se realizace i v příštích letech plánuje v zahradě SVČ 

Méďa Krnov. Sobotní program byl doplněn o vystoupení Dechového orchestru mladých na 

hl. náměstí v Krnově, kde doprovodili kulturní akci „Trofeo Niké Jeseníky 2016“. Návštěvnost 

se vyšplhala na: 6490 osob. Odhad návštěvníků na náměstí: 500 osob.  

Závěrečný koncert v podání Recitálu Lucie Bíle s doprovodem Petrem Maláskem uzavřel 

Krnovské hudební slavnosti 2016. Koncert se konal 10. 9. 2016 v Městském divadle Krnov. 

Krnovské publikum nezklamalo a návštěvnost byla neuvěřitelných: 564 osob.  

Celková návštěvnost Krnovských hudebních slavností byla 7691 osob.  
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1.3.7 Dušičkový večer 

K pravidelně opakujícím se akcím patří „Dušičkový večer“, který v intervalu cca co 2 roky 

promění Flemmichovu vilu v dům duchů a strašidel. Tentokrát se konal v pátek 4. 11. 2016 

od 18:00 až 20:00 hod. Celá akce měla zábavně-výchovný charakter. Záměrně jsme se 

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

sestavování programu jsme se rozhodli zábavnou formou dětem a rodičům přiblížit 

„Památku zesnulých“ (lidově „Dušičky“), den, který u nás připadá na podzimní datum 2.11.  

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

pohádkovými postavami (převlečeni pracovníci MIKS Krnov). Každé stanoviště bylo tematicky 

uchopeno a pro návštěvníky byly zpřístupněny všechny prostory budovy, například. na půdě 
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vznikl improvizovaný hřbitov, kde se děti od hrobníka dozvěděly o historii a různých 

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

vizuálními efekty, které atmosféru celé akce ještě více dokreslovaly.  

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

úspěšný.  Návštěvnost byla 327 osob. 
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1.4 Akce pilotně ověřené v roce 2016 

 

1.4.1 Dámská jízda aneb oslavme si svůj svátek 

V rámci Mezinárodního dne žen dne 8. 3. 2017 proběhla v prostorách Koncertní síně svatého 

Ducha poprvé „Dámská jízda aneb oslavme si svůj svátek“. Na akci vystoupili Marie Veliká s 

klavírním doprovodem, skupina Angles a krnovský „Elvis“. Během celé akce v prostorách 

koncertní síně probíhala prezentace různých krnovských firem, které jsou zaměřeny na 

služby a zboží pro ženy (např. Kosmetika Avon, kosmetické služby, masáže, zdravá výživa, 

vonné svíce apod.). Akce, i když byla realizována poprvé, měla obrovský úspěch a ženy 

kladně hodnotily tento druh akce a odcházely nejen s květinou, ale i dobrou náladou. 

Celková účast byla 160 osob. 
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1.4.2 Soukromá akce Family days – pro firmu Erdrich Umformtechnik, s.r.o. 

Dne 1. 7. 2017 byla, na základě objednávky, realizována kulturně-společenská akce pro 

zaměstnance firmy Erdrich Umformtechnik, s.r.o. Jednalo se o společenskou událost k 10. 

výročí působení firmy v Krnově. Komerční akci tohoto typu organizace MIKS Krnov 

realizovala poprvé. V rámci přípravy a samotné realizace jsme měli možnost pilotně ověřit, 

zda jsme schopni akce „na zakázku“ realizovat.  

Program se skládal z několika částí: zábava pro děti (formou soutěžních stanovišť), zábava 

pro dospělé (formou turnaje ve fotbale – nafukovací atrakce), kulturní hudební program po 

celou dobu konání akce.  

Hlavním bodem programu bylo vystoupení hudební skupiny PORTLESS. Akce proběhla 

v uzavřeném areálu firmy a byla časově omezena: od 15:00 hod do 20:00 hod.  

Celková účast byla 755 osob. 
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1.4.3 Burčákobraní 

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí proběhl 1. ročník nové společenské akce 

BURČÁKOBRANÍ, která se konala v zahradě Flemmichovy vily. Termín konání akce připadl na 

sobotu 17. 9. 2016. Program byl zaměřen na širokou veřejnost – ochutnávky burčáku a vína 

od vinařů z jižní Moravy, hudební doprovod a výborné občerstvení. Akce Burčákobraní byla 

určena pro širokou veřejnost, ale senioři v rámci „Dne seniorů“ měli vstupné zdarma. 

Samotnou akci znepříjemnilo nevyzpytatelné podzimní počasí, ale i přesto se návštěvnost 

vyšplhala na neuvěřitelných 300 osob, z toho 156 placených, 144 seniorů.  
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1.4.4 Country bál 

Jedná se o novou společenskou akci, kterou jsme zařadili do programu akcí roku 2016. 

Zábava proběhla v sobotu 12. 11. 2016 v nově zrekonstruovaném sále SVČ Méďa Krnov, a to 

od 20:00 hod. Hned první ročník byl brán veřejností velmi pozitivně. MIKS Krnov zajišťoval 

kompletně celou akci: moderování, soutěže pro návštěvníky, výuku tanců nebo bufet. 

Hudební doprovod zajistila skupina Wagon. Tato společenská akce byla pilotně ověřena, do 

příštích let se s konáním Country bálu počítá. Účast byla 150 platících osob.  

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

1.4.5 Adventní koncerty v Radniční kavárně 

V prostorách Radniční kavárny na Hlavním náměstí Krnov se již v minulosti pořádaly koncerty 

v rámci KHS Krnov, ale v době adventního času byly tyto akce novinkou. První koncert 

proběhl 16. 11. 2016 od 18:00 hodin. Na tomto koncertu vystoupil Swing kvartet a Marie 

Veliká (zpěv). Swingové melodie v prostorách secesní kavárny byly víc než vhodným žánrem 

a hojná návštěva potvrdila náš předpoklad. Druhý koncert se uskutečnil 14. 12. 2016 od 

18:00 a vystoupili na něm Marie Veliká (zpěv), Luca Gualco (klavír) a jejich žáci (ZUŠ Krnov 

s.r.o.). Téma tohoto koncertu bylo vánoční melodie. Oba koncerty zaplnily prostory Radniční 

kavárny a návštěvníci byli nadmíru spokojeni. Odhadovaná účast byla cca 130 návštěvníků. 

 

 

 

1.5 Projekty MIKS Krnov 

 

1.5.1 Šikovné ruce – v realizaci, výše dotace - 418 569,- Kč 

Poskytnuté dotace z operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020  

Česká republika – Polsko – Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd   

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

Prudnickim Ośrodkem Kultury i Biblioteki Publicznej. 

Doba realizace projektu je od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.  

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

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

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

volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu je posilování přeshraničních vazeb 

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

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

česko-polskou veřejnost zaměřených na různé výtvarné techniky  
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Aktivity projektu na české straně v období od 1. 10. – 31. 12. 2016,  

celkový počet účastníků: 113 osob 

 

 26. 10. 2016 – Enkaustika – kurz proběhl v učebně MISK Krnov, počet účastníků: 24 

osob, lektor Agáta Wilczek, Martin Bodešínský 

 2. 11. 2016 – Enkaustika – kurz proběhl v učebně MIKS Krnov, počet účastníků 21 osob, 

lektor Agáta Wilczek, Martin Bodešínský 

 16. 11. 2016 – Výroba šperků – kurz proběhl v učebně MISK Krnov, počet účastníků: 21 

osob, lektor Agáta Wilczek, Martin Bodešínský 

 25. 11. 2016 – Malování na hedvábí - kurz proběhl v učebně MIKS Krnov, počet 

účastníků 22 osob, lektor Agáta Wilczek, Martin Bodešínský 

 2. 12. 2016 – Malování na hedvábí - kurz proběhl v učebně MIKS Krnov, počet účastníků 

25 osob, lektor Agáta Wilczek, Martin Bodešínský 

 7. 12. 2016 – Výroba šperků – na kurz byl vypraven autobus z PL, kurz proběhl v učebně 

MIKS Krnov, počet účastníků: 25 osob, lektor Agáta Wilczek, Martin Bodešínský 
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Aktivity projektu na polské straně v období od 1.10. – 31.12.2016 

V tomto období proběhlo na polské straně 5 kurzů arteterapie s různorodou tématikou, 

např. výroba šperků, enkaustika, malování na hedvábí.  

 

 

1.5.2 Adventní zastavení v Krnově – výše dotace 34.500,- Kč 

Poskytnuté dotace z Moravskoslezského kraje – Program podpory aktivit v oblasti kultury na 

rok 2016 

Projekt realizovaný na závěr roku 2016 za finanční podpory Moravskoslezského kraje byl 

zaměřený na téma předvánoční čas. V adventním čase bylo realizováno v koncertní síni sv. 

Duch 5 adventních koncertů. Doba realizace projektu byla od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016. 

 

Celkem se kulturních akcí zúčastnilo 936 osob a jednalo se o tyto koncerty: 

 1. 12. 2016 – Výchovný koncert SVČ Opava – Vánoce, vánoce skoroli budětě – účast 187 

osob 

 7. 12. 2016 – Mikulášský koncert ZUŠ Krnov – účast 180 osob 

 18. 12. 2016 – 2 vystoupení folklorního souboru Cvilíňa a sboru ARs Voce nesoucí název: 

Kouzlo Vánoc – účast 374 osob 

 21. 12. 2016 – vánoční koncert skupiny SAH s hostem – děti ze ZŠ Slezská diakonie – 

účast 195 osob 

 

Harmonogram koncertů byl sestaven tak, aby je mohli zhlédnout různé skupiny veřejnosti. 

Diváky byly například děti ze základních škol, handicapované osoby, senioři a široká 

veřejnost. Každým hudebním blokem provázela profesionální moderátorka. Hlavním cílem 

bylo rozšířit kulturní život o koncerty v adventním čase nejen v Krnově, ale také v přilehlých 

obcích.  
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1.5.3 KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2016 – 200 000,- Kč 

Poskytnutá dotace ze Státního fondu kinematografie. 

11. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! se konala v termínu 8. – 10. 4. 2016. Bylo 

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

se 233 zájemců z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 2 514 diváků. 

Bylo vydáno 300 ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, informace o Technicolor 

systémech, o Meoptě – zahájení optickomechanické výroby v Přerově i obrazový přehled o 

výrobě profesionálních kinoprojektorů z Meopty Přerov.  

 

 

Program KRRR! 70MM FILM FEST KRNOV 2016: 

Cikáni jdou do nebe 

Elvis 

Vzpomínky na Afriku 

Boj o oheň 

Nebeská brána 

Kleopatra 

Interstellar 

Osm hrozných 

Poslední akční hrdina 

Neúplatní 

 

1.5.4 Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko – 108 000,- Kč 

 

Poskytnuté dotace z Moravskoslezského kraje.  

V rámci projektu bylo zrealizováno 89 ekoprogramů, kterých se zúčastnilo 1 592 žáků 

mateřských a základních škol + 119 členů pedagogického doprovodu (celkem cca 2 750 

osobohodin). Programy probíhaly jak v terénu, tak i v prostorách škol, případně v učebně SEV 

a v prostorách Městské knihovny  
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2 HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 

2.1 KINO MÍR 70MM KRNOV 

V kině Mír 70 Krnov se v roce 2016 konalo 962 projekcí se celkovou návštěvností 43 792 

osob. Kino Mír 70 se dle návštěvnosti umístilo v roce 2016 z 211 kin v České republice na 66. 

místě (z celkového počtu kin je více sálových 47). 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Návštěvnost 40421 34341 33597 35 897 43 792 

Počet akcí 912 913 905 920 962 
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2.1.1 Pravidelné promítání 

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

Odpromítalo celkem 10 představení – krátké pohádky pro mateřské školy, na které přišlo 1 

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

Bijásek), na které přišlo 3 008 dětí. Zajistilo činnost FILMOVÉHO KLUBU pro náročného 

diváka, promítlo se celkem 22 filmů a přišlo 462 diváků. Zajišťuje činnost BIO SENIOR KLUBU 

– promítlo se celkem 21 filmů a přišlo 1 115 diváků – seniorů.  Zajistilo promítání pro 

základní školy a střední školy dle jejich požadavků. Promítlo se celkem 21 filmů pro školy a 

přišlo 3 729 žáků. 

 

2.1.2 Festivaly v kině Mír 70 

Kino Mír 70 pořádalo již 22. ročník Projektu 100/2016 (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 5 filmů zhlédlo 54 diváků. 

11. festivalová přehlídka 70 mm filmů KRRR! v termínu 8. – 10. 4. 2016. Bylo promítnuto 10 

představení s 10 celovečerními filmy, 1x tematická přednáška. Akreditovalo se 233 zájemců 

z celé ČR, Slovenska i ze zahraničí. Celkem navštívilo přehlídku 2 514 diváků. Bylo vydáno 300 

ks přehledných brožur o zhlédnutých filmech, informace o Technicolor systémech, o Meoptě 

– zahájení optickomechanické výroby v Přerově i obrazový přehled o výrobě profesionálních 

kinoprojektorů z Meopty Přerov.  

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

prvotřídních festivalových snímků z Berlinále, Benátek a Cannes. Na 5 představení přišlo 62 

diváků. 
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2.1.3 Speciální akce v kině Mír 70 

Leden – záznam představení z londýnské Royal Opery House „Louskáček“, operu zhlédlo 64 

diváků.  

Únor – nejzábavnější show – nejlepší reklamy z celého světa, trvajícím přes 5 hodin „Noc 

reklamožroutů“, přišlo 26 diváků, někteří oblečeni ve výstředních kostýmech. Ke vstupence 

každý dostal energetický nápoj na povzbuzení a plastovou klapačku, aby zdařilé reklamní 

spoty odměnilo ovacemi. 

Březen – Čerstvá krev z Krnova 2 – Zmrtvýchvstání – pásmo krátkých filmů autorů, kteří 

pochází přímo z Krnova nebo k němu mají velmi blízko. Filmy hrané, dokumentární i 

animované. Přišlo 97 filmových příznivců. 

Březen – Giacomo Puccini – záznam z přenosu Metropolitní opery „Bohéma“, operu zhlédlo 

42 diváků. 

Červen – Den dětí – rodinné megafilmy ve 2D s českým dabingem za výhodné vstupné, na 6 

představení přišlo 412 dětí. 

Červenec + Srpen – letní kino na zahradě SVČ Méďa, na šest představení přišlo 159 diváků. 

Září – dne 23. 9. 2016 se v kině Mír Krnov konala premiéra filmu „Vlk z královských 

vinohrad“. Jelikož jsme byli součástí premiérového „turné“, kdy tvůrci filmu zavítali na 

samotnou premiéru do Kina Mír, rozhodli jsme se obohatit tuto událost o „doprovodní 

program“. Pracovníci MIKS Krnov si secvičili krátkou scénku, která svým konceptem zapadala 

k plánovanému promítanému filmu. Zároveň byl zaručen nevšední zážitek nejen stabilním 

návštěvníkům kina, ale také samotné filmařské delegaci. Tento typ akce není pravidelný, ale 

velmi obohacuje kulturní život v Krnově. Projekci navštívilo 137 diváků.  
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Listopad – divadelní záznam muzikálu „Miss Saigon“, 25 let od prvního uvedení 

v londýnském West Endu, muzikál zhlédlo 23 diváků. 

Prosinec – záznam koncertu houslového virtuosa „André Rieu: Vánoce s Andrém 2016“, na 

koncert přišlo 108 diváků. 

Prosinec – pravidelné, již pojedenácté, odpolední štědrovečerní promítání pro děti s filmem 

„Tajný život mazlíčků“ spojené se slosováním o hodnotné ceny. Přišlo 305 dětí v doprovodu 

rodičů.  

Prosinec – Čerstvá krev z Krnova 3 – projekce navazující na březnové promítání, pásmo 

krátkých filmů autorů, kteří pochází přímo z Krnova nebo k němu mají velmi blízko, přišlo 68 

diváků. 

 

2.1.4 Pronájmy v kině Mír 70 

Leden – Planeta Země 3000, výukový vzdělávací program s názvem „Východní Afrika – 

kolébka lidstva“, 3 představení zhlédlo 931 žáků.  

Březen – AZT umělecká agentura – projekce filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“, 4 

představení zhlédlo 1 165 žáků. 

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

s videem, 3 představení zhlédlo 790 žáků. 

Květen – Dekra CZ – preventivní a vzdělávací projekt pro začínající řidiče automobilů a 

motocyklů „Nehodou to začíná“, na 2 přednášky přišlo 479 žáků. 

Květen – Propagace městské architektury – Jak budovat město pro lidi, dvě prezentace 

s přítomností architekta v dopoledním i podvečerním představení, přišlo 244 diváků. 

Září – Město Krnov – „Implementace modelu CAF 2013“ – 1x školení pro 150 zaměstnanců 

MěÚ Krnov. 

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

komisí, na školení přišlo 200 lidí. 

Listopad – ČSOB a.s. – klientská akce pobočky Krnov s projekcí filmu „Teorie tygra“ pro 149 

lidí.          
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2.1.5 Výstavy, soutěže v kině Mír 70 

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

vestibulu kina.    

Leden – soutěž „Alvin a Chipmunkové – čiperná jízda“, soutěžní kartička s pěti soutěžními 

otázkami k dětským filmům. Bylo předáno 13 hodnotných cen od distributora – plyšáci, 

dětské mikiny, kšiltovky, mikrofon, samolepky, vše s motivem Alvina. Soutěžilo 138 dětí. 

Listopad – soutěž k filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ – soutěžní tajenka k vyplnění 

s tématem k filmu. Bylo předáno 20 hlavních cen (volná vstupenka) a 24 dalších cen 

s motivem k filmu – album se samolepkami, plakáty, pohárek. Této soutěže se zúčastnilo 

celkem 85 dětí. 

      

2.1.6 Nejnavštěvovanější filmy 

Prosinec: „Anděl Páně 2“ – 15 představení, přišlo celkem 3 003 diváků.  

Červenec - říjen: „Doba ledová: Mamutí drcnutí“ – 20 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 

1 932 diváků. 

Srpen – prosinec: „Tajný život mazlíčků“ – 15 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 1 702 

diváků. 

Listopad - prosinec: „Fantastická zvířata a kde je najít“ – 19 představení ve 2D + 3D, přišlo 

celkem 1 562 diváků. 

Duben - červenec: „Kniha džunglí“ – 12 představení ve 2D + 3D, přišlo celkem 960 diváků. 

Březen - listopad: „Teorie tygra“ – 15 představení, přišlo celkem 891 diváků. 

Říjen – prosinec: „Bezva ženská na krku“ – 14 představení, přišlo celkem 873 diváků. 

Říjen – prosinec: „Lichožrouti“ – 10 představení, přišlo celkem 870 diváků. 

Leden – duben: „Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – 10 představení, přišlo celkem 845 

diváků. 
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2.2 KONCERTNÍ SÍŇ SV. DUCHA 

 

V Koncertní síni sv. Ducha se v roce 2016 uskutečnilo 103 akcí s celkovou návštěvností 10 327 

osob. 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Návštěvnost 11534 11534 10604 9 945 10327 

Předplatitelé 147 147 141 141 145 

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

Koncerty v rámci předplatného KPH na sezónu 2015-2016, 145 předplatitelů: 

26. 1. Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír    161 

23. 2. Sedláčkovo kvarteto        161 

15. 3. Baborák ensemble        165  

7. 4. Trio DuBois         152 

         

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

17. 10. Spirituály a gospely        179 

15. 11. Duo du Réve         156 

6. 12. Vánoční koncert – Prague Baroque Trumpets + varhany   162 

 

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

10 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. 

  

2.2.2 Výchovné koncerty pro žáky ZŠ v rámci vyučování 

12. 4. Dechové nástroje – pro žáky 3. tříd ZŠ   2 x  176 

13. 4. Klávesové nástroje a zpěv – pro žáky 2. tříd ZŠ    3 x  184 

18. 4. Strunné nástroje – pro žáky 4. tříd ZŠ   3 x   238 

Koncerty jsou organizovány ve spolupráci se Základní uměleckou školou Krnov. 
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2.2.3 Ostatní akce MIKS v koncertní síni 

8. 3. Dámská jízda – akce pro ženy k MDŽ      160 

28. 4. Seminář k zeleni – SEV         38 

8. 6. Koncert v rámci Janáčkova máje        70 

4. 7. Koncert v rámci Klášterních hudebních slavností    180 

8. 9. KHS – úvodní koncert „Já, písnička“      137 

8. 12. Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava      85 

Prosinec - 5  koncertů v rámci projektu Adventní zastavení v Krnově  936 

 

2.2.4 Pronájmy a ostatní akce v Koncertní síni sv. Ducha 

S Městem Krnov bylo uzavřeno 9 dohod o užívání objektu, z toho byly dva koncerty (k 

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

pozemkové úpravy, setkání TIC) 

 

S ostatními pořadateli bylo uzavřeno celkem 26 smluv o pronájmu prostor: 14 koncertů (ZUŠ 

Krnov, pěvecké sbory, benefiční koncert, SUŠ varhanářská, ZUŠ s.r.o. aj.), 10 slavnostních 

předávání vysvědčení a vyřazení absolventů - SŠ, ZŠ, ZUŠ, Hudební festival pedagogických 

škol, Nahrávání CD ZUŠ aj. 

 

V roce 2016 se uskutečnilo 12 prohlídek památkového objektu (provází Mgr. A. Michl 

Bernard, historik muzea) a 13 svatebních obřadů. 

 

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

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

požadavků. Současně je zajišťována a prováděná údržba nádvoří. 
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Akce v Koncertní síni sv. Ducha   Počet Účast 

Koncerty MIKS v rámci předplatného KPH  7 1 152 
Výchovné koncerty pro školy   8 598 
Ostatní akce MIKS   11 1 606 

Celkem akcí MIKS:    26 3 356 

Koncerty Města Krnova   2 160 
Další akce Města Krnova   7 250 
Koncerty ostatních pořadatelů 
Další akce 

  14 
2 

1 500 
420 

Předávání vysvědčení - počet obřadů  27 3 350 
Svatby     13 920 
Prohlídky     12 340 

Celkem ostatních akcí:   77 6 971 

CELKEM AKCÍ:     103 10 327 
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2.3 MĚSTSKÉ DIVADLO 

V Městském divadle Krnov uskutečnilo v roce 2016 35 akcí s celkovou návštěvností 15 096 

osob. 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Návštěvnost 13 500 12 545 12 605 16 576 15 096 

Předplatitelé 272 265 277 287 301 

Počet akcí 38 39 33 42 35 

 

 

 

 

 

2.3.1 Divadelní představení v rámci předplatného do divadla na rok 2016 

16. 2. Jo, není to jednoduché – Div. Palace Praha (Langmajer, Gondíková aj.)    613 

10. 3. Sluha dvou pánů (Moravské divadlo Olomouc)    587 

11. 4. Leni – Divadlo v Řeznické Praha (Cibulková, Syslová aj.)   462 

26. 5.  František z Assisi – muzikál Těšínského divadla                                  384  

14. 6. D´Artagnan aneb Tři mušketýři – Divadlo Šumperk    347 

25. 10. Manželský čtyřúhelník – Praha (Homolová, Kraus, Rous…)   639 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoj návštěvnosti



 
 

32 
 

24. 11. Gazdina roba – SD Opava                  410  

        

Předplatné si uhradilo 301 diváků (nárůst o 14 diváků). Divadelní sezóna byla předplatiteli 

hodnocena kladně. Zklamalo pouze představení D´Artagnan Divadla Šumperk, přestože 

v Šumperku to bylo vyhodnoceno jako nejlepší představení v sezóně. 

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

hlediště. Po technické stránce bude nutno vyřešit ozvučení, jelikož soubory požadují, aby 

ovládání zvuku bylo ze stejné kabiny jako ovládání světel. 

Závěrem roku byl zpracován dramaturgický plán divadelních představení na předplatné na 

rok 2017, který vychází z nabídek oblastních a pražských divadel, je přihlíženo k finančním 

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

diváky.  

 

2.3.2  Akce mimo předplatné: divadla, koncerty, zábavné pořady 

13. 1. Hovory o štěstí – Divadlo Studio Dva (Schneidrová, Blažek…)  655 

25. 4. Václav Neckář         365 

16. 5. Jan Nedvěd         350 

11. 9. Závěrečný koncert KHS – Lucie Bílá      564 

15. 9. Muži odcházejí, ženy přežijí, Studio Dva (Kotek, Krausová..)   648 

1. 11. J. Kohák a M. Ruppert - Hvězdy jak je neznáte    329 

30. 11. Hradišťan a Jiří Pavlica       429 

14. 12. Vánoční speciál – skupina Screamers     236 

 

2.3.3 Představení pro děti a mládež 

13. 2. Červená Karkulka – Divadlo Applause Praha     410 

8. 3. Peter Black – představení v angličtině         pro ZŠ a SŠ 350 

18. 3. Hrátky na pohádky – hudební divadlo M. Novozámské  2 x MŠ, ZŠ  630 

2. 4. Krysáci a ztracený Ludvík – Divadlo D5 Praha    245 

15. 10. Broučci – SD Opava        289 
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3. 11. Zvířátka a Petrovští – LD MIKS Krnov,2 x MŠ, ZŠ    567 

27. 11. Zvířátka a Petrovští – nedělní pohádka LD MIKS Krnov   167 

8. 12. Georg Orwell: 1984 aneb Velký bratr tě sleduje - Divadlo RJ Praha, SŠ 620  

 

2.3.4 Akce ostatních pořadatelů – pronájmy divadla 

Celkem bylo uzavřeno 9 smluv na pronájem divadla. 

 

11. 2. Hudební festival pedagogických škol 

20. 4.  Od srdce k srdci – přehlídka činnosti SVČ Méďa Krnov                        2 x 

23. 4. Jarní koncert Dechového orchestru mladých – ZUŠ Krnov 

7. 5. Swingobraní – koncert krnovského BigBandu 

28. 5.  Krnovské slunéčko – přehlídka scénického tance – ZUŠ Krnov 

11. 11. Stužkování 4. ročníků – SPgŠ a SZŠ Krnov 

12. 11. Kulturní program k výročí 20 let Asociace řeckých obcí v ČR 

16. 12. Vánoční koncert DOM ZUŠ Krnov  

22. 12. Vánoční besídka školy – SPgŠ a SZŠ Krnov 

 

 

 

2.3.5 Lidové divadlo Krnov při MIKS 

Soubor uvedl premiéru pohádky Zvířátka a Petrovští, s kterou vystoupil 3 x v Městském 

divadle Krnov, na přehlídce Dospělí dětem v Ostravě, dále v Branticích, Úvalně a Lichnově.  

Začátkem roku soubor reprízoval úspěšnou komedii Vražda sexem na přehlídce v Kojetíně a 

v Bruntále.  
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Představení v Městském divadle Krnov  Počet Účast 

Divadelní představení v rámci předplatného 7 3 442 

Ostatní představení a zábavné pořady  8 3 576 

Představení pro děti a mládež   10 3 278 

Celkem akcí MIKS    25 10 296 

Akce ostatních pořadatelů - odhad účasti  10 4 800 

CELKEM AKCÍ:    35 15 096 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 
 

2.4 MĚSTSKÉ MUZEUM 

Správa Městského muzea Krnov se v roce 2016 přestěhovala do Flemmichovy vily, kde se 

nacházejí také výstavní prostory. V roce 2016 bylo zrealizováno 41 aktivit s celkovou účastí 

7 194 osob (v přehledu nejsou uvedeni návštěvníci expozic, které jsou umístěny mimo 

výstavní prostory). 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Návštěvnost 8 653 3 944 5 952 6 091 7 194 

Počet akcí 51 62 68 35 41 
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2.4.1 Výstavní činnost 

Výstavy současného výtvarného umění 

23. 1. – 21.2.   Marie Blábolilová „Rastry“ 
2. 4. – 1.5.   Anežka a Miroslav Kovalovi 
7. 5. – 5. 6.   Vladivoj Jindřich – výběr z díla 
16. 7. – 14. 8.   Stanislav Bačovský „Ohlédnutí“ 
3. 9. – 2. 10.   3A+1 
8. 10. – 6. 11.   Jan Bindr  
15. 10. – 20. 11.  Roman Vranka „Lety múz“ 
12. 11. – 11. 12.  Vladimír Půlpán 
17. 12. – 21. 1.  Chodíme, chodíme – ZUŠ Krnov 

 
Muzejní a tematické výstavy 

25. 1. – 31. 1.   Zvláštní lidé 

6. 2. – 28. 2.   Zachráněné poklady 

26. 2. – 27. 3.   Střípky divoké krásy Jeseníků 

1. – 31. 3.   Krajina starých sídel 

18. 3. – 27. 3.   Velikonoce v muzeu 

5. 4. – 31. 5.   Jak se žije s handicapem 

9. 6. – 14. 8.   Svět dětství 

11. 6. – 10. 7.   Pohledy na Krnov 

16. 6. – 30. 6.   Archeologie hrou 

7. 10. – 13. 11.  Barvy podzimu – SŠP Krnov 

22. 11. – 4. 12.  Adventní věnce a vánoční dekorace 

13. 12. – 22. 3. 2017  Od meče k pušce 

14. 12. – 8. 1.  2017 Na křídlech vzpomínek 

22. 1. – duben  Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov II. 

13. 5. – 30. 8.   Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov III. 

2. 9. – doposud   Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov IV. 
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2.4.2 Odborná činnost 

 
Příprava expozic  

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

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

příprava. 

 

Zámecká expozice Slezské Rudoltice (realizace duben 2016) – příprava zámecké expozice na 

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

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

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

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

 

Expozice zbraní na zámku ve Slezských Rudolticích – tvorba expozice zbraní a doprovodných 

textů z vlastních sbírkových fondů, doplnění o zapůjčené sbírkové předměty z Muzea 

v Bruntále a NPÚ Kroměříž – zámek Hradec nad Moravicí. 

 

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

doprovodných textů z vlastních sbírkových fondů. 

 

Archeologická expozice na zámku Slezské Rudoltice – stručná ukázka nálezů od nejstarší 

doby kamenné po středověk, včetně nových přírůstků archeologické sbírky muzea Krnov. 

Průběžné obměňování expozice. 

 

Expozice zámecké galerie na zámku v Linhartovech (realizace březen 2016) - 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 2016) – úprava sezónní 

expozice „Lidová malba na skle“) 
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Příprava výstav  

Obsahově scénáristická a organizační příprava výstav výtvarného umění, tematických výstav 

a muzejních výstav – vlastních i zapůjčených, příprava odborných textů, textových průvodců 

a pracovních listů, přehled výstav. 

 

Příprava akcí 

Den památek - 14. 5. - volný vstup do prostor Flemmichovy vily (25 osob) 

Mezinárodní den muzeí – 18. 5. – volný vstup do prostor Flemmichovy vily (29 osob) 

Noc v muzeu 24. 6.2016 – Program na zahradě Flemmichovy vily byl určen především pro 

rodiny s dětmi. – občerstvení, kulturní program, vystoupení historického šermu Společenství 

Severských pánů a Českých lvů, vystoupení kata, hudební skupina Quati Minoris, atrakce a 

soutěže pro děti na stanovištích. Téma akce bylo věnováno Karlu IV. a době, v níž žil. 

Návštěvnost akce: 267 osob  

Koncert SAH – 23. 6. (50 osob) 

Den architektonického dědictví – 10. 9. – volný vstup do Flemmichovy vily (56 osob) 

Dušičkový večer – 4. 11. Strašidelná prohlídka Flemmichovy vily (327 osob) 

 

 

Příprava textů, přednášek, odborných výkladů:  

Posudky, odborné praxe atd.: v daném roce nevytvořili pracovníci muzea posudky závažnější 

hodnoty. V termínu byla poskytnutá odborná stáž stážistce MIKS - reinstalace textilních 

vzorníků v Dezinatuře, digitalizace fondu fotografií, podíl na přípravě a realizaci Noci 

v muzeu, evidence souboru grafik pana Jiřího Záviše, pomoc při stěhování kanceláří muzea 

do FV, spolupráce na instalaci a deinstalaci výstavy Svět dětství. 

 

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. 
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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. 

 

Spolkový život ve Slezsku -  Expozice věnující se spolkům a spolkovému životu v oblasti 

Rakouského Slezska (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. 

 

Historický místopis Krnova - práce na rozsáhlé práci mapující historickou topografii města 

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

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

mladších období. Práce v rámci heuristiky průběžně probíhají od ledna roku 2016 a zahrnují 

rešerše archivního materiálu z fondů uložených ve Státním okresním archivu Bruntál se 

sídlem v Krnově: Archiv města Krnova, Archiv města Krnova – Dodatky, Okresní úřad Krnov, 

Okresní národní výbor Krnov, a fondů uložených v Zemském archivu v Opavě: Pozůstalost 

Jana Spatziera, Karolínský katastr, Hejtmanský úřad knížectví opavsko – krnovského, 

Velkostatek Krnov, Královský úřad Opava. Dále průběžně probíhá sbírání mapových a 

obrazových podkladů ze sbírek Městského muzea v Krnově a zmiňovaných archivních fondů 

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

Bernard. 
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Od meče k pušce - příprava odborných textů, příprava konceptu expozice, výběr exponátů, 

komunikace s jinými institucemi ohledně zápůjčky, asistenci u převozů. Dále práce 

zahrnovaly spolupráci a odbornou konzultaci při tvorbě modelu města Krnova. Práce 

probíhaly průběžně od měsíce března do konce měsíce listopadu. Realizátor: Mgr. Alexandr 

Michl – Bernard, v případě instalace a převozů společně s Mgr. Ivana Zajícová a Ladislav 

Klívar 

Nálezové zprávy – úsek archeologie - V roce 2016 byly dokončeny a odeslány do archivu 

Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně níže uvedené nálezové zprávy (v kopii 

předávány rovněž do regionálního oddělení Městské knihovny Krnov):  

Bříza, S. 2015: Krnov – Pod Cvilínem (bronzový prsten) 

Bříza, S. – Janáková, M. – Kršňáková, K. – Sosín, L. 2015: Staré Purkartice (bronzový 

„přeslen“)      

Bříza, S. – Janáková, M. – Kršňáková, K. – Sosín, L. 2015: Dlouhá Ves (bronzová objímka) 

Bříza, S. – Janáková, M. – Kršňáková, K. – Sosín, L. 2015: Holčovice (bronzový „přeslen“) 

Bříza, S. – Janáková, M. – Kršňáková, K. – Sosín, L. 2015: Krnov (bronzová ozdoba) 

 

 

 

2.4.3 Realizace přednášek, služby badatelům, komentované prohlídky a lektorská činnost 

Přednášková činnost 

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

daném roce. 

 Lukáš Videcký „Krnovsko jak jej neznáte aneb Krnovsko 1938 – 1954 a německá 

branná moc“, 23. 3. 2016, 35 osob. 

 PhDr. Dalibor Prix „ Na prahu ztracené paměti“, 20. 9., 23 osob. 

 PhDr. Vladislav Razí, „Středověké městská opevnění v Moravskoslezském kraji“, 29. 

9., 21 osob. 

 Mgr. Jakob Mamula „Manželky Karla IV., 29. 11., 30 osob. 
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 Svatopluk Bříza – Markéta Janáková „Historie archeologického bádání na Krnovsku“ 

Úvodní přednáška k vydání stejnojmenné publikace. Městská knihovna Krnov, 15. 4., 

32 osob. 

 

Komentované prohlídky 

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

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

78 osob (4 komentované prohlídky) 

 

Lektorská činnost 

Jak se rodí panenky – ukázka Dagmar Galuszkové jak vzniká reborn panenka, 2.n7., 28 osob. 

 

Služby badatelům 

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

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

Celkem: 14 osob (28 badatelských návštěv). Badatelé e-mail, celkem: 35 osob. 

 

 

2.4.4 Prezentační činnost 

Prezentace aktivit muzea ve Věstníku AMG 

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

Deník, Mladá fronta, Věstník AMG). 

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

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

webové stránky MIKS, TIC, Města Krnov) 

Tvorba tištěných propagačních materiálů 

 

Přijímání k měšťanskému právu v Krnově v raném novověku ve světle nejstarší městské 

knihy - odborná studie připravovaná pro publikování v recenzovaném odborném časopisu. 
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Řešeno v rámci doktorandského studia na Slezské univerzitě v Opavě. Text seznamuje se 

základními aspekty pramene, jenž je v oblasti celého Horního Slezska svým dochováním a 

časovým rozpětím ojedinělým unikátem. Vedoucí: Prof. PhDr. Irena Korbelářová Dr. 

Realizátor: Mgr. Alexandr Michl – Bernard. 

 

 Bříza, S. – Janáková, M. 2016: Historie archeologického bádání na Krnovsku, Krnov 

 Bříza, S. – Feilhauer, R. v tisku: Krnov. PV 58-1 

 Bříza, S. – Kršňáková, K. – Sosýn, L. v tisku: Krnov. PV 58-2 

 Bříza, S. – Pavlus, D. – Šebela, L. v tisku: Město Albrechtice. PV 58-1 

 Bříza, S. – Šebela, L. – Ulahel, P. v tisku: Úvalno. PV 58-1 

 Bříza, S. – Ulahel, P. v tisku: Krnov. PV 58-1 

 Bříza, S. – Ulahel, P. v tisku: Úvalno. PV 58-1 

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

 Bříza, S. 2016: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov II 

 Bříza, S. 2016: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov III 

 Bříza, S. 2016: Nové přírůstky archeologických sbírek Městského muzea Krnov I 

 

 

2.4.5 Muzejní fondy 

Akvizice:  celkem  36  přírůstkových čísel, z toho nákup: 18, dar: 0, vlastní sběr: 18 , tj. 327 

kusů sbírkových přemětů, Konzultace s akviziční komisí muzea. 

Početní stav muzejních sbírek:  8437 přírůstkových čísel, tj. 19941   kusů předmětů 

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

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

zápis do přírůstkové knihy), celkem: 35 evidenčních záznamů.  II. stupeň – inventarizace 

(systematické zpracování sbírkových předmětů, tvorba inventárních karet), celkem: 0 

evidenčních záznamů. Evidence muzejního fondu výpočetní technikou v programu DEMUS. 

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

se žádostí o provedení změn v CES. Celkem v Centrální evidenci sbírek MK ČR:. 
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Digitalizace sbírek: zdigitalizováno  250 kusů předmětů. 

Pohyb sbírek: zápůjčky a výpůjčky – počet výpůjček jinému subjektu: 639 ks ( 19 smluv), 

počet výpůjček od jiného subjektu: 144 ks  ( 6 smlouvy) 

Externí restaurování a konzervování: zrestaurovány 12 kusů sbírkových předmětů. 

Depozitární režimy: označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání, vydávání sbírek na 

výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, aktualizace lokačních seznamů, 

kontroly stavu sbírek, vytipovávání ohrožených předmětů a jejich předávání k následnému 

ošetření, pravidelné sledování a vedení evidence teploty a vlhkosti, úklid depozitářů apod. 

Muzejní knihovna: systematický nákup odborné muzejní literatury, umělecko – historické 

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

elektronickou formou, zpracování a katalogizace nezpracované části knihovny pro badatelské 

účely. Přírůstky: 23 kusů knih. 

 

 

2.4.6 Další doprovodná činnost muzea 

Prohlubování spolupráce se Slezským zemským muzeem v Opavě, Vlastivědným moravským 

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

Prudniku, Muzeem slezského venkova v Holasovicích, Obecním úřadem Slezské Rudoltice, 

Městským úřadem v Městě Albrechticích, městským muzeem v Hlubčicích a Obecním 

úřadem v Úvalně 

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

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 
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Akce v Městském muzeu Krnov 2016 Počet Účast 

Výstavy 25 6243 

Výukové programy 1 28 

Komentované prohlídky 4 78 

Jednodenní akce 6 704 

Přednášky 5 141 

CELKEM AKCÍ: 41 7194 
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2.5 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

 

SEV v roce 2016 zorganizovalo 99 akcí s celkovou návštěvností 4 617 osob. 

 

Srovnání návštěvnosti za posledních 5 let 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Návštěvnost 5 850 5 262 3 886 4 863 4 617 

Z toho programy 1 736 1 823 1 585 1 330 1 672 

Počet akcí 119 125 102 72 99 

 

 

 

 

 

2.5.1 Pravidelné jednorázové aktivity 

Tradiční jarmark ke Dni Země 

Realizace 17. Tradičního jarmarku ke Dni Země 23. 4. 2016 na Hlavním náměstí v Krnově. 

Dalšími partnery akce byli: Město Krnov, SUŠ varhanářská, SPgŠ a SZŠ Krnov, SŠP Krnov a SVČ 

Méďa Krnov. Záštitu nad jarmarkem převzal pan Jan Krkoška, místostarosta města Krnova. 
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 Oslavy Dne Země zahájili místostarostové města, Michal Brunclík a Jan Krkoška. Po 

slavnostním úvodu na návštěvníky čekalo vystoupení youtubera Mishy, koncert krnovské 

kapely N. O. Style, ukázky tradičních řemesel, show Barevný den společnosti EKO-KOM, 

koncerty hudebních skupin, prodej rukodělných výrobků, program SVČ Méďa Krnov a 

výtvarné dílny pro děti. Také prezentace škol, aktivit Zdravého města, činnosti odboru 

životního prostředí Městského úřadu v Krnově, zájmových útvarů SVČ Méďa Krnov a 

nevládních organizací (například Čmeláci Zátor). V hudebním programu vedle kapel For Fun a 

Rockin‘ Jackals vystoupil rovněž Swing kvartet Bruntál se zpěvačkou Marií Velikou. 

Odhadovaná návštěvnost akce je 2 500 účastníků v průběhu celého dne. 

 

Putování ke studánce – Když voda chybí nejen lesu 

6. ročník oblíbené jarní vycházky s doprovodným programem pořádaný ke Světovému dni 

vody proběhl v sobotu 19. 3. 2016 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. I přes ne zcela příznivé počasí 

bylo napočítáno téměř 200 účastníků. 

 

Soutěž Betula pendula 

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

žáky ZŠ v Krnově se zúčastnilo celkem 94 žáků krnovských základních škol, kteří tvořili 2-3 

členné soutěžní hlídky. Akce proběhla 4. 6. v prostorách přírodní památky Staré hliniště. 

 

Seminář pro veřejnou správu 

Ve spolupráci s odbory ŽP v Krnově a Bruntále byl 28. 4. 2016 realizován v prostorách 

Koncertní síně sv. Ducha v Krnově odborný vzdělávací seminář „Městská zeleň – vliv hmyzu a 

hub na provozní bezpečnost II“ pro pracovníky veřejné správy. Celkem se akce zúčastnilo 38 

pracovníků odborů ŽP z celého Moravskoslezského kraje. Seminář navazoval na obdobnou 

akci z podzimu 2015. 
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Přednáška pro veřejnost 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Krnov byla dne 22. 11. realizována přednáška krnovské 

cestovatelky Michaely Bugrisové, která přibližně 70 návštěvníkům přiblížila přírodní krásy 

Vietnamu a jihovýchodní Asie. 

 

 

2.5.2 Průběžné aktivity 

EVVO pro školská zařízení 

V roce 2016 byla doplněna výuka školských zařízení spádové oblasti realizací 

95 ekoprogramů s celkovou účastí 1672 žáků spolu se 129 členy pedagogického doprovodu 

(celkem 2 895 žákohodin). Průměrná délka programů byla více jak 2 vyučovací hodiny (2 × 

45 minut). Ekoprogramy probíhaly nejčastěji v přírodě (okolí škol, nebo prostor PP Staré 

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

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

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

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

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

s přírodním materiálem a související výtvarné aktivity (včelí vosk, zdobení kraslic, keramická 

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

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

tvoření“.  

 

Realizace pobytových akcí 

V termínu 12 – 14. 10. 2016 proběhl pobytový kurz EVVO pro žáky ZŠ Dvořákův okruh Krnov 

v rekreačním středisku Bílá Holubice (Moravice). Celkem se zúčastnilo 43 žáků a 4 členové 

pedagogického doprovodu.  
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Ekoporadenství 

Zajištění provozu Ekoporadny MSK v rámci pokračování projektu Rozvoj sítě 

environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji realizovaného spolu 

s Městem Bruntál, sdružením Hájenka Kopřivnice, EICO Ostrava a MSK. V rámci tohoto 

projektu je realizován rovněž provoz telefonické informační linky (tzv. Zelený telefon). 

Celkem bylo zodpovězeno 37 ekodotazů. 

 

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 2016 bylo realizováno celkem 

7 výjezdů k handicapovaným živočichům. 

 

Spolupráce s Krajským úřadem MSK při realizaci Koncepce EVVO MSK 

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

informování o nabídkách SEV Krnov v rámci Moravskoslezského kraje. 

 

Koordinace managementu PP Staré hliniště Krnov 

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

dotačního programu MSK byla podpořena i rekonstrukce naučné stezky v přírodní památce 

Staré hliniště. 

 

2.5.3 Realizace projektů 

Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko 

V roce 2016 byla činnost SEV podpořena v rámci dotačního řízení částkou 108 000 Kč 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V rámci projektu byla podpořena část aktivit popsaných 

viz. výše. 
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2.5.4 Ostatní 

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

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

metodické pomoci. 

V rámci aktivit ostatních středisek MIKS Krnov pomáhalo SEV zajistit výstavu fotografií 

Střípky divoké krásy Jeseníků ve Flemmichově vile a další akce dle požadavků vedení MIKS 

Krnov. 

SEV Krnov poskytuje konzultace školským zařízením Krnova při podávání grantových žádostí 

se zaměřením na EVVO. 

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

konzultační služby orgánům místních samospráv. 

 

Akce Střediska ekologické výchovy Počet Účast 

Ekoprogramy 95 1672 

Pobytové programy (vícedenní) 1 43 

Přírodovědná soutěž 1 94 

Seminář pro veřejnou správu 1 38 

Tradiční jarmark ke Dni Země 1 2500 

Celkem akcí SEV 99 4347 

Akce ve spolupráci s dalšími organizacemi 2 270 

CELKEM AKCÍ: 101 4617 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


