
v Opavì 16. dubna - 25. dubna 2004



(Pábitelé Bohumila Hrabala aneb festival všech Nìžných barbarù 1999, Rytíøská 
kultura 2000, Vesmíry Williama Shakespeara 2001, Krajiny Andìlù 2002, Chvála 

bláznovství 2003). Letošní téma akcentující antickou kulturu a umìní, snad inspirová-
no blížící se Athénskou olympiádou, se vrací "ad fontes" - k pramenùm evropské civili-
zace. Z bezbøehého a nekoneèného oceánu života starovìkých Øekù a Øímanù chceme 

vylovit nìkolik perlièek myšlenek, hrdinských skutkù a èinù, umìleckých 
a filosofických dìl i životního elánu, optimismu i skepse tehdejšího èlovìka, který se ani 

po mnoha staletích od souèasníka poèátku tøetího tisíciletí neliší.
Od pátku 16. do nedìle 25. dubna budou naše spoleèná divadelní, filmová, 

filosofická, umìnovìdná, literární, výtvarná a hudební zkoumání doplòovat v duchu 
ideálu "kalokagathia" a pod ochranou "ekecheiriá" i mladí sportovci opavských škol, 
kteøí budou závodit a mìøit své síly v atletice, plavání a gymnastice, aby tak mohli 
zakusit úchvatnou atmosféru olympijských her starých 2 780 let a pøipomenout si 

odkaz zakladatelù èestného a poctivého sportovního zápolení. Jeden z okøídlených latin-
ských výrokù zní "Carpe diem" - neboli "Utrhni dne, užívej dne, který ti ještì zbývá" 

a právì tento výrok by mohl být inspirací k tomu, abyste utrhli a užili nìkterý z více než 
25 programových blokù festivalové nabídky. Nebo  vìzte: "Antika se tì dotýká."

Petr Rotrekl  a Jan Nìmeèek
dramaturgie festivalu

Každoroènì v mìsíci dubnu je pøipraven obohatit nabídku opavského kulturního života 
festival divadla, filmu, hudby a poezie Další bøehy. Již sám název festivalu napovídá, že se poøa-
datelé snaží nabízet divákùm a hloubavým návštìvníkùm jednotlivých akcí hledání a propátrávání 

témat, která jsou dostateènì atraktivní, nejednoznaèná, mnohovrstevná, v kterých si mùže 
zájemce uvìdomit a ovìøit nové souvislosti, pohlédnout na všeobecnì známá fakta z nových úhlù, 

nechat se pøekvapovat novými interpretacemi domnìle známého 

Nìkolik okøídlených výrokù antických veleduchù na zaèátek:

Nenarodil jsem se, abych nenávidìl, narodil jsem se, abych miloval. Sofoklés
Piják vody nikdy nenapsal žádnou báseò. Homér
Je bláhové prosit bohy za to, co si èlovìk mùže nadìlit sám. Epikuros
Milujeme krásu a zùstáváme skromní. Periklés
Žádný veliký duch není bez trošky bláznovství. Seneca
Radost musíme èerpat ne z jiných, ale ze sebe. Sókratés
Sloužila jsem kráse. Možno si pøát èeho vpravdì vyššího? Sapfó
Ale hlavnì: Sub specie aeternitatis. (Mìøeno vìèností.)
Ignoramus et ignorabimus. (Nevíme a nebudeme vìdìt.)

V tom, co tu èteš, je ledacos dobrého, špatného více,
ostatek ujde: jen tak dìlá se, Avite, spis.
                              (Martialis, Epigramy I 16)

8. ro ník festivalu Další bøehy 

aneb Antika se t  dotýká

Sklonìná Afrodité, známá jako 
"viennská Venuše". Na zádech 
bohynì se uchovala ruka 
malého Eróta, který pùvodnì 
tvoøil s ní sousoší. (3. stol. 
pø.n.l.)



Hymnu festivalu složil dvorní 
skladatel Pøemysl Koèí



Olympem a shromaždištìm všech úèastníkù antického prùvodu bude v 16.00 hodin Ptaèí 
vrch, kde se setkají poprvé Bohové s lidmi, bohatí patricijové s plebejci a otroky, lidé vzletného 

ducha s prostými svobodnými obèany, lidé umìní s øemeslníky a výrobci vìcí všednodenních.
Spoleènì za zvukù fanfár a zpìvu desítek hrdel dìtí i dospìlých projde prùvod od Ptaèího 

vrchu pøes ulici Ostrožnou na Horní námìstí, aby zakonèil svou pou  a dùstojnì oslavil zahájení 
festivalu, jež se po staletí zove Další bøehy a v letošním roce velebí odkazy antické kultury, proto 

slyšte: "vždy  Antika se Tì dotýká" !
V prùvodu se objeví herci divadla SLouP a jejich principálka Mirka Halámková, žáci, 

studenti a uèitelé výtvarného oboru Základní umìlecké školy Solná, pìvecké sbory Domino 
a Siesta s dirigentkou Ivanou Kleinovou, Vánek s Alenou Zupkovou, Desire s Jakubem 

Žídkem, Studánka s Šárkou Bociánovou a Renatou Podešvovou, Štìpánek s Andreou Antlovou, 
Sluneènice s Lucií Šupíkovou  a poøadatelé, pøíznivci a fandové festivalového tøeštìní….

Po veleúspìšných ètecích 
maratónech z díla Bohumila 
Hrabala a Williama 
Shakespeara v minulých 
roènících festivalu se tento-
krát s chutí pustíme do 
tajemství a pokladnice antické 
literatury - do svìta mýtù 
a legend starovìku, myšlenek 
a sentencí antických  filosofù, 
divadelních  pøíbìhù autorù 
tragédií a komedií, plamenných a vášnivých 
projevù rétorù,  slavných vojevùdcù a císaøù 
i lyrických vzmachù básníkù a estétù.
Po jedenáct hodin bude festivalu kralovat slo-
vo…pozván k hostinì myšlenek budiž každý 
svobodný obèan, který si mùže pøipravit libo-
volný výstup ètený, recitovaný, dramatický, 
rétorický èi jiný myslitelný slovem obdaøený, 
v nìmž vzdá hold a chválu psanému textu, 
jež slove "antický"…….
Pravý start a rozjezd zabezpeèí studenti 
Slezského gymnázia v Opavì pod vedením 

profesorek Lenky Wiegelhoferové a Zity 
Doèekalové, kteøí dají prostor bajkám 
Ezopovým, rétorùm Ciceronovi 
a Démosthénovi, básníkùm Ovidiovi, 
Vergiliovi, Anakreontovi  i básníøce Sapfó, 
nesmrtelnému Homérovu dílu Ilias 
a Odyssea, dílùm Aischyla, Sofokla 
a Euripida èi Aristofana, nebo pohledùm 
našich souputníkù nedávných desetiletí 
Petišky, Sienkiewicze, Zamarovského…

Hostina slova je pøipravena 
od 8.00 do 19.00 hodin i pro Vás…     

Pr vod m stem aneb 
øeckoøímský nájezd do tøetího tisíci-

Zahájení Nonstop tení 
z antické literatury

pátek 16.4. v 8.00 hodin        minoritský klášter - gotická sí  pátek 16.4. v 16.00 hodin        Pta í vrch, centrum

Seikilova píseò 
(pùvodní zápis nápìvu 
znaèkami nad textem)



... øeckoøímský nájezd do tøetího tisíciletí, na opevnìné a zuøivì se bránící mìsto 
Opava, provede 16. dubna ten nejpovolanìjší z povolaných, sám bùh války - Áres. 

Krutá èarodìjka Médea urèitì využije své schopnosti,aby oèarovala Opavany a uvede na 
scénu svùdnou bohyni Afrodíté. V tom se objeví i Hadí bohynì a v temné noci zapom-
nìní bude kouzlit i bohynì Nyx. Kéry - dìsivé bytosti s mohutnými drápy a zuby vydìsí 

všechny pøítomné.
Vše z povzdálí  pozorují bohynì Héra spoleènì s bohem podsvìtí Hádem a 

bohem vína Dionýsem. Ti pak povolají i mírumilovnìjší bytosti na pomoc ohroženým 
Opavanùm.

Život tìchto pozemš anù vylepší bohynì lovu Artemis a Diana. Srdce i obydlí míst-
ních zateplí bohynì ohnì Hestia. Bohynì hojnosti a úrody Déméther dohlédne na jejich 

plné kuchynì. Do nových dnù nahlíží spoleènì s Opavany bohynì èervánkù Eos.

Celé toto tažení  snad ospravedlní bohynì spravedlnosti Themis. Svìtlo a lásku do 
mìsta pøinese bùh Apollón. Triumf  žákù paní uèitelky Zuzany Tázlarové bude korun-
ovat bohynì vítìzství Niké. Kléió, bohynì historie pak podá zprávu do mìstské kroniky. 
Je tøeba podotknout, že nájezdu na bídné obèany Opavy se zúèastní olympští bohové 

paní uèitelky Zdeòky Pavlíèkové, kteøí se budou honosit antickými šperky mistrù zlatého 
øemesla paní uèitelky Zuzany Bendíkové.

Spoustu výtvarné práce mùžete pøijít obdivovat v 16.00 hodin do prùvodu, který 
projde mìstem Opavou, ale i do minoritského kláštera v 18.00 hodin, kde nevšední 
zážitek "božské" pøehlídky umocní text i hudba Ivana Tázlara, a tak se definitivnì 
uzavøe podíl výtvarného oboru Základní umìlecké školy v Opavì na VIII. festivalu 

"Další bøehy". 
 

Ivana Sýkorová, øeditelka ZUŠ

Zazní nejen starobylá Seikilova píseò, jež je nejznámìjším dokladem staroøecké hudební tvorby, ale 
také hymnus dvorního skladatele festivalu Pøemysla Koèího....

Podaøilo se nám vypátrat a rekonstuovat starodávný text neznámého anonyma Johannese Pragensis.

Ó Øíme, Ó Øíme         Øecko, to je naše všecko
k tobì láskou hoøíme                Øekové a Øekynì
Ó Øíme, Ó Øíme                 zpívají si povinnì
tobì my se dvoøíme              Øekové a Øekynì
vesele se tváøíme,      zpívají si po vínì
že Bohy mocné uzøíme            všeho máme dosti
až svou øíši zmìøíme           pro naše radosti
tobì, Øíme, vìøíme            Bakchus, Bakchus, Bakchus je náš Bùh!

Po moøi si putujeme Ref: Antika se tì dotýká
a olivy pìstujeme Opavo, s tebou si potyká 
sportem tìlo tužíme A již zní jásot publika...
moudrosti se uèíme
a Athény krásné 
pro sebe si stavíme
Bakchus, Bakchus, Bakchus je náš Bùh!

Vyvrcholení NONSTOP tení, 
Bohové z Olympu…

pátek 16.4. v 18.00 - 19.00 hodin       minoritský klášter



Prostøednictvím fotografií a diafonu se podíváme s hercem a fotografem 
Emanuelem Køenkem na památná místa antické historie a kultury, spatøíme 
nejen to, co zbylo po Øecích a Øímanech v Evropì, Asii i Africe, ale nahléd-

neme také do pokladù svìtových galerií a muzejí. Za doprovodu dobové 
hudby uvede fotografickou výstavu a diafon Svìt Øekù a Øímanù (projekce 

diapozitivù se slovním doprovodem) sám autor.

Køenkovy "Toulky za antickým svìtem" pøedstavují pro nás vzácnou 
pøíležitost vidìt obdivuhodný svìt øecké mytologie, filozofie i umìní v tak oso-
bitém fotografickém podání, že samo o sobì stojí za pozornost jako umìlecký 

projev. Jeho pøístup k zobrazení krajiny a architektury øeckých bájí 
i umìleckých dìl v muzejních sálech je podmínìn znalostmi z literatury 

i schopnostmi fotografa, ale pøedevším lidskými pøístupy herce, který vidí 
antický svìt jako jevištì s kulisami krajin, v nichž probìhly osudy mnoha Iliad 

a Odysseí. Zùstaly po nich kolosální trosky divadelních amfiteátrù 
a vznosných chrámù, jež i nìkolika dochovanými sloupy vyvolávají 

obdiv a úctu, pøed níž se musíme sklonit. Fotografie ukazují, že ho vzrušuje 
svìdectví vìky otluèeného kvádru èi torzo vznosného sloupu s troskami 

hlavice, který se hrdì tyèí jako symbol vìènosti lidského tvoøivého úsilí. 
I takové torzo má výraznou sílu a pøesvìdèivì hlásá nepomíjivost lidského 
díla i po nespoèetných smrštích válek a katastrof trvale platného svìdectví 

a inspiraèního zdroje. I v muzejních sálech vidí jevištì, kde dochází ke kon-
frontaci antických dìl s dnešním èlovìkem. Prohlídkou plastik pøekonává 
bariéru èasu, aby lépe pochopil odkaz antiky, v hrubých rysech známých 

z uèebnic, encyklopedíí, jevištních i televizních inscenací, popøípadì odborné 
literatury... (èást úvodu PhDr. Josefa Beneše, CSc. k výstavì v roce 1985).

Toulky antickým sv tem 

pátek 16.4. v 19.00 hodin       minoritský klášter

- výstava fotografií Emanuela Køenka a diafon Sic transit gloria mundi 
- Sv t ek  a íman



Heinrich Schliemann 
Pocta Heinrichovi Schliemanovi (1822-

1890) bohatému archeologovi - amatérovi, jemuž 
se podaøily geniální objevy, nebo  na rozdíl od 

akademické obce vìøil, že starobylé mýty nelžou.
Cesta za dìtským snem se naplnila - 

Schliemannovi se podaøilo na pahorku Hisarlik v 
Turecku najít nejen bájnou Tróju, ale své výzkumy 

dovršil v Orchomenu, Tíryntu a Mykénách, kde 
objevil pìt královských šachtových hrobù.

Athény a antické Øecko
Všechno zaèalo tady v Øecku, to, jací jsme, jak myslíme, jak se 

chováme. Základy naší politiky a vzdìlání, a dokonce i naší víry. 
Všechno, co považujeme za základ naší kultury, má své koøeny 
v øeckém støedomoøí: filosofie, umìní, matematika, medicína, 

sport, architektura i demokracie. Pomocí moderní poèítaèové 
techniky se podíváme také na to, jak vypadaly Athény a Øecko 

ve svém zlatém vìku za vlády Perikla i v dalších promìnách vìkù. 
Navštívíme také mys Sunion, zhýralý Korint, kolébku olympijských 

her  Olympii, Mykény - mìsto Agamemnóna, ostrov Santorini spojený 
s legendou o ztracené Atlantidì, knìžku Pýthii v nejproslulejší starovìké 

vìštírnì v Delfách. 

Veèer se bude dále ubírat po vzoru starovìkých 
øeckých a øímských symposií v mlžném oparu 
vína, které bude rex bibendi mísit v náležitém 
pomìru s vodou, lehká konvezrace a lyrické verše 
èi snad filosofické disputace navodí atmosféru 
duchaplného veèera v pokorném oèekávání velkých 
festivalových zážitkù...

Antika pro o i - dokumentární filmy                                                          
Heinrich Schliemann, Athény a antické ecko, Sókratés - O sebev domí, Egejské moøe - d dictví Atlantidy, ím a Pompeje

pátek 16.4. v 20.00 hodin         minoritský klášter sobota 17.4. v 16.00 hodin       refektáø Domu um ní

Symposion



Øím a Pompeje
Podle legendy založil Øím Romulus na 

sedmi pahorcích 21. dubna 753 pøed naším 
letopoètem a svým pluhem vyznaèil obvod 
mìsta.  S pomocí nejmodernìjší techniky 

nahlédneme, jak vypadalo toto nejmocnìjší a 
nejbohatší mìsto starovìkého svìta. Navštívíme 
také proslulé Pompeje, které byly pøi výbuchu 

Vesuvu v roce 79 pøed naším letopoètem 
zcela znièeny a zasypány sopeèným popelem. 

Archeologické vykopávky však v posledních 
desetiletích nalezly pod vrstvou popela doko-

nale zachovalé mìsto.  

Egejské moøe - dìdictví Atlantidy
Byl kdysi ostrov jménem Atlantida, na kterém vznikla 
øíše s ohromnou a úžasnou mocí, lidé si uchovávali 
urèitou èistotu mysli, jednali se svými bližními moudøe 
a shovívavì, vystavìli pøekrásné mìsto a žili v bohatství 
a dostatku. Pøišlo strašné zemìtøesení a záplavy 
a bìhem jediné neš astné noci zmizel ostrov Atlantida v 
moøských hlubinách. Legenda o Atlantidì již celé vìky 
dráždí lidskou pøedstavivost. Nahlédneme také 
na ostrov Kréta a Lesbos, podíváme se na vykopávky 
Heinricha Schliemanna, objevitele Tróji, a sira 
Arthura Evanse, objevitele paláce a labyrintu 
legendárního krále Mínóa v Knossu na Krétì.

sobota 17.4. v 16.00 hodin       refektáø Domu um ní sobota 17.4. v 16.00 hodin       refektáø Domu um ní

Sókratés - O sebevìdomí
Chcete být ménì konformní, nezávislejší, ménì svázáni 
s tím, co si jiní myslí, být si jistìjší sami sebou? 
Nechejte se vyprovokovat Sokratovou metodou 
k pøemýšlení a hledání pravdy. "Každý má povinnost 
pøemýšlet o svém životì!"
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Gaia Mesiah znamená ve volném 
pøekladu Spasitel planety. "Z anglického 
slova Messiah jsme vyškrtli jedno písmeno 
s, aby si lidi nemysleli, že jsme spasitelé. 
Chceme zachránit jen sami sebe a podìlit 
se o zpùsob záchrany s publikem," øíká 
hráèka na bicí Misha Cortez, která sku-

pinu vymyslela spoleènì s kytaristkou. Ta 
si øíká Santa Morella podle fenomenál-
ního amerického kolegy Toma Morelly, 

opory nìkdejší americké party Rage 
Against The Machine. Ovlivnìny tímto 
vzorem, obì hudebnice dokonce založily 
ještì kapelu Rage Against The Machine 

Revival.

Skupina Gaia Mesiah se opírá o 
strhující výkon na pódiu a nedávno vydané 
album, které nese název kapely. Zároveò s 
muzikou buší do posluchaèù texty o bílém 

muži, jehož agresivní civilizace všechno 
spotøebuje a nic hodnotného nevytváøí.

Tøi èlenky Gaia Mesiah a dva jejich 
kolegové jsou na stranì indiánù, když 

v nádhernì uvolnìné i smutné písni White 
Man zpívají: "Dým letí, mùj èas je spálen, 

všude, kam se podíváš, se vším 
bude ámen."

I když si pøisoudily exotická jména, 
zakladatelky Gaia Mesiah žijí v Praze 

stejnì jako zpìvaèka Marka nebo basky-
tarista Adam Stivín (který kdysi pùsobil 

ve skupinì Chinaski). "O hudebním 
smìøování Gaia Mesiah jsme mìly jasno 

od zaèátku. Ovšem tahle sestava se dávala 
dohromady postupnì. Trpìlivì jsme èekaly 
na pravé lidi," øíká Misha. Vznik kapely 

datuje od koncertu, který probìhl 
12.12.2001 v pražském klubu Futurum. 

Na koncertech s Gaia Mesiah vystupuje 
i hráè na perkuse DJ Coorka, který je 

jakýmsi volnì pøidruženým èlenem.

sobota 17.4. v 20.00 hodin       Clasic club No 5 sobota 17.4. v 20.00 hodin       Clasic club No 5

Naoko

Motto:
Jen dál, dál za mlhou
Dál za mlhou v opièích horách
V opièích horách svìtlo se krèí
Svìtlo se krèí, už je na dosah….

Bruntálská skupina Naoko hraje hodnì energetickou smìs plnou 
elektrických nástrojù promíchanou poèítaèovými samply, 
ale i akustickým  nástrojem australských domorodcù didgeridou.
Hráli jako pøedskokani britské kapely FUN-DA-MENTAL

"Už mi nezáleží na tom, jestli hraju hodnì rychle na kytaru, 
dùležitìjší je, aby to šlapalo jako celek, aby lidi co pøijdou na náš 
koncert zdvihli zadky se sedadel."

Petr Koneèný

Noc rockových legií
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Putování 
sumerského 

krále z mìsta 
Uruku za tajemstvím 

vìèného života. Hon za slávou, dobrodružstvím 
a marná snaha vyrovnat se bohùm. 

Smrt pøítele a cesta do neznáma.
Epos z 2. tisíciletí pø.n.l., sehraný malými 

marionetami na drátì v rákosové scénì, která 
evokuje starobabylónské venkovské domy. Erotika. 

Rákosí. Pimprláètina. Živé kvìty a pravý chleba 
na scénì. Psychedelická hudba. Pokrevní bratrství. 
Nestvùrný nebeský býk. Krev. Oheò. Stíny. Pravý 

prach a opravdový dým. Minimalismus, groteska, 
sen...

Trocha dryjáku a rakvièkového loutkáøství, 
trocha divadelní antropologie a nìco málo prostoru 

pro meditaci. Starý pøíbìh vyprávìný starožitným 
jazykem podbarvený fungl novou hudbou. Taktéž 

roztomilá zvíøátka a další lákadla.

sobota 17.4. v 20.00 hodin       Clasic club No 5 ned le 18.4. v 19.00 hodin      Loutkové divadlo / pond lí 19.4. v 10.00 hodin      Loutkové divadlo - pro školy

BAYKONUR - kosmické hudební tìleso (www.
baykonur.cz). Desetièlenné uskupení, produkující 
roztanèenì zábavnou show, plnou 
legendárních hitù, ochucených o energickou 
živelnost a bigbítovou dynamiku. Baykonur má co 
nabídnout všem, kteøí si chtìjí zatanèit a pobavit 
se, a  už pro nì jeho repertoár bude pøíjemnou 
vzpomínkou, èi teprve novým objevováním kle-
notù, tvoøících základní abecedu popu ve zlaté éøe 
šedesátých a sedmdesátých let. Záplavu strhujících 
hitù, dokonale absorbujících vše dobré z funku, 
soulu, rythm'n'blues i rock'n'rollu si mùžete vychut-
nat na našem koncertu.

František Komárek - basový strojmistr
Petr Odstrèil - bicí kormidelník
Petr Dula - klávesový navigátor
Branislav Martinek - kytarový bocman
Martin Kachlík - profukovaè trubek
Jiøí Duda - saxofoniatr
Jan Doèkal - snižovaè pozounu
Veronika Divincová - 1. vokální dùstojnice 
Martina Stoklasová - 1. vokální dùstojnice
Jiøí Šiftaø - zpívající kapitán
Filip Tesner - sonarový technik

Gilgameš I. a II. díl
Kruté smrti se nevyhneš!
Což navìky bratøi se o podíl dìlí?
Což navìky trvá na zemi hnìv?
Což navìky zvedá se øeka a záplavu pøináší
tabulka desátá VI./25

Koncept, hudba: Tomáš Procházka
Výprava: Renata Pavlíèková

Hrají: Radek Beran, Marek Beèka, Vít Brukner, 
Tomáš Procházka

Premiéra 20.11.2001

Divadlo Buchty a loutky vzniklo v roce 1991. 
Je stále na cestì. Nechce mít svou vlastní budovu. Nemá 

ani dramaturgický plán, nemá pevnou žánrovou linii. 
Je na cestì v hledání té pravé formy, toho pravého obsahu. 

Naè budovu na tak kamenité cestì?
V dìtských pøedstaveních klade dùraz na komorní 

dialog s divákem. Aby zážitek z divadla opravdu existoval, 
loutky hrají loutkovì. Herecká vášeò ustupuje do pozadí.

Pøedstavení pro dospìlé jsou èirým experimentem. 
Žádná inspirace souèasným divadlem 

ani dnes moderním návratem ke koøenùm.
Zpracování autorských i klasických textù má víc 

spoleèného s povadlým filmovým brakem než s unaveným 
divadelním dramatem.Vìøíme, že se pod omraèující 

formou daøí vìtšinou nalézti obsahovou hloubku 
a potøebné poselství pro další den.N
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pøeložen do chetitštiny, nìkolika syrských dialektù a snad 
zasáhl i do mytologie antické. 

Jisté náznaky, nikoliv ovšem pøímé dùkazy, zde opravdu 
existují. Napø. chetitské jméno Gilgameše - Uluš - se 
èasto srovnává s jménem Odysseovým (Ulyxes)

Gilgameš mìl v sobì hodnì božské krve, ale pøece jenom 
byl stále pøedevším èlovìkem - a jako takový se nejprve 
musel narodit. Podobnì jako v øadì dalších obdobných 
pøíbìhù má být Gilgameš po narození zabit, ale všechny 
úklady o jeho život nemají žádaný výsledek a tak  hrdina 
nakonec nastoupí na trùn. Gilgameš je králem Uruku 
a jeho obyvatele nutí ve dne v noci ke stavbì mohutných 
hradeb:

Hradbu dal vystavìt kol Uruku,
kol svaté Eanny, pokladnice èisté...
On je pastýøem Uruku hrazeného,
on - jejich pastýø - a pøece je utlaèuje!

Zubožení obyvatelé mìsta proto volají ve svých modlitbách 
na pomoc bohy. Bohové poté vytvoøí stepního divocha 
Enkidua, jenž má Gilgamešovì útlaku uèinit pøítrž. 
Enkidu zpoèátku žije ve stepi s gazelami, ale pozdìji je 
sveden nevìstkou a zvìø se jej zaène bát. Proto odchází do 
Uruku. Speciální kapitolou je sen, který se v té dobì zdá 
Gilgamešovi a který krále o pøíchodu Enkidua informuje. 
Jak se ještì ukáže, pøíbìh je vùbec plný snù a jejich sym-

bolika nemohla proto uniknout jungovské psychoanalýze, 
která je na snech a mytologii víceménì založena.
Oba hrdinové spolu po setkání zápasí v boji; ten skonèí 
nerozhodnì a z Gilgameše i Enkidua se stanou nerozluèní 
pøátelé. Vypraví se spolu proti obrovi Chuvavovi žijícímu 
v cedrovém lese. Obra Gilgameš s Enkiduem spojenými 
silami zabijí, když jim v boji pomáhá i sluneèní bùh 
Šamaš. Enkidu se ale pøitom zraní o bránu, což se mu 
pozdìji stane osudným.
Hrdinové se na vrcholu slávy vracejí zpìt do Uruku. 
Jenže... do Gilgameše se zamiluje bohynì lásky Ištar 
(sumersky Inanna) a Gilgameš ji odmítá - má k tomu 
pøitom velice racionální dùvod, protože o Ištar bylo 
známo, že se všech svých milencù brzy nabažila a pak je 
buï odkopla, anebo pøímo zlikvidovala (svého manžela 
Dumuziho nechala dokonce odvléct podsvìtními démony).

Gilgameš Ištar øíká:
"Inanno, milovala jsi lva, v bitvì proslulého
a žal jsi mu dala zakusit,
milovala jsi konì rychlého
a nohy nechala's mu zlámat...
Mám se teï já tvým milencem stát?"

Nyní je ovšem Ištar zranìna ve své ješitnosti a rozhodne 
se oba hrdiny zlikvidovat (není zcela jasné, proè už v tuto 
chvíli usiluje i o život Enkidùv).
Ištar pošle proti Uruku obrovského nebeského býka, který 
vše nièí a pustoší, ale Gilgameš s Enkiduem býka spo-

ned le 18.4. v 19.00 hodin      Loutkové divadlo / pond lí 19.4. v 10.00 hodin      Loutkové divadlo - pro školyned le 18.4. v 19.00 hodin      Loutkové divadlo / pond lí 19.4. v 10.00 hodin      Loutkové divadlo - pro školy

Gilgameš: Ze dvou tøetin bùh a z jedné smrtelný èlovìk 

(Rychlokurs)

Zastavte se na chvíli a zaposlouchejte se do volání 
nìèeho strašnì vzdáleného, co už dávno skryl závoj 
èasu. Pokud ve vás však zùstala touha jej poodhrnout 
a nahlédnout do vzdálené minulosti, pojïte teï za 
mnou. Vydáme se na cestu do zemì mezi dvìma 
øekami, podle kterých ji staøí Øekové dali i jméno. 
Obrátíme tok èasu a necháme se vlnami vyvrhnout ve 
svìtì mýtù a bájí.

Hodiny ukazují èas asi 3 300 let pøed naším letopoètem. Do úrodné roviny 
mezi dvìma øekami pøišel nedávno nový národ, Sumerové. Mìli bílou ple  a 
èerné vlasy a hovoøili jazykem, jemuž sice rozumíme, ale neznáme žádný jemu 
pøíbuzný. Už pøed Sumery tady žili lidé obdìlávající umìle zavlažovaná pole, 
stavìjící chrámy svým bohùm a vìnující se øemeslu. Sumerové od nich pøevzali 
tyto dovednosti a postupnì je rozvinuli až k vytvoøení nejstarší civilizace.
Kolem chrámù zaèala vznikat první mìsta. Možná si na jejich názvy ještì 
vzpomenete z uèebnic dìjepisu: Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Nippur,... 
A dál?
…asi v polovinì 3. tisíciletí pøed naším letopoètem vznikla nejstarší verze 
eposu o Gilgamešovi, šest zpìvù, nalezených v ruinách chrámu boha Enlila 
ve mìstì Nippur.
Celý pøíbìh byl nakonec vèlenìn i do "kanonizované" verze Eposu 
o Gilgamešovi, kterou vytvoøili v 7. století pøed naším letopoètem asyrští 
písaøi v Ninive. 
Epos o Gilgamešovi dosáhl už ve starovìku jakési slávy. I pokud nepoèítáme 
vliv mezopotámské mytologie na Starý zákon, stále zbývá øada dalšího. Byl 
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k obranì vlastního mìsta, je opravdu v jistém smyslu 
nesmrtelný:

Aè zemøu a také se zmìním v hlínu,
nad mými èiny nevládne smrt. 

A to je všechno?
Ne, zdaleka ne. Kromì vlastního eposu vystupuje 
Gilgameš i v básnické skladbì Gilgameš a Agga, 
kde se líèí boj mezi Urukem a Kiší. Když pøední 

šlechtické rody odmítnou Gilgameše podpoøit, obrací se Gilgameš ke shromáždìní 
lidu. Celá skladba se z tohoto dùvodu považuje za cenný pramen pro poznání 
spoleèenského uspoøádání v dobì prvních mezopotámských mìstských státù.
Sumerové i Babyloòané nám zanechali ještì øadu dalších kouzelných pøíbìhù. 
Máme zde báji o stvoøení svìta z tìla poražené bohynì Tiamat, vyprávìní o krádežích 
tabulek osudu, pøíbìh krále Etany, který zahynul pøi pokusu vzlétnout na orlu 
do nebe (popis vzdalující se zemì je pøitom používán pøi argumentaci ve prospìch 
archeoastronautických teorií), a koneènì tzv. Náøky - žalozpìvy básníkù nad znièením 
vlastních mìst. Tak napøíklad Náøek nad zkázou Uru konèí slovy:

Naše paní jak tøepotající se pták mìsto své opustila
Ó Nanare, Ur byl znièen, lid jeho rozptýlen.

ned le 18.4. v 19.00 hodin      Loutkové divadlo / pond lí 19.4. v 10.00 hodin      Loutkové divadlo - pro školyned le 18.4. v 19.00 hodin      Loutkové divadlo / pond lí 19.4. v 10.00 hodin      Loutkové divadlo - pro školy

jenými silami nakonec zabijí. Ištar nicménì dále intri-
kuje a nakonec pøemluví bohy, aby alespoò jednoho z 
hrdinù zahubili. Vyhrožuje pøitom, že pokud jí bohové 
nevyhoví, nechá rozbít brány podsvìtí a mrtví potom 
zahubí všechno živé. Nìkteøí bohové oba hrdiny hájí, 
jiní diskutují o tom, koho nechat zemøít, aby Ištar 
vyhovìli. Vyjde to na Enkidua, ale to má 
v pøíbìhu nyní své logické opodstatnìní, protože 
Enkidu po Ištar hodil býèím rohem, což by si 
smrtelník dle mínìní bohù nikdy nemìl dovolit.
Enkidu má sen, který vìští smrt:

Huèela nebesa, ozvìnou odpovídala zemì
a mezi nimi jsem stál já.
Tu vyvstal èlovìk, tváø jeho temná byla...
pak mne z mých šatù svlékl
a nahého do øeky plamenù vložil,
uchopil mne, uvedl do domu temnot...
po cestì, odkud návratu není, do domu, kde jsou 
všichni zbaveni svìtla,
kde jedí prach a hlína je jim pokrmem. 

Stará rána z boje s Chuvavou se zanítí a Enkidu 
umírá. Gilgameš truchlí a pláèe a pak je zcela ovlád-
nut strachem z vlastní smrti:

Pøítel, jehož jsem miloval, v hlínu se zmìnil,
mám snad i já ulehnout a nevstat již na vìky vìkù?

Gilgameš odchází za Utanapištimem, který jako 
jediný pøežil kdysi Potopu svìta a bohové mu darovali 
nesmrtelnost. Na bøehu moøe vypráví šenkýøce Siduri 
o svém zámìru i strachu ze smrti, ale ona mu radí 
vzdát se marného putování:

Kam bìžíš, Gilgameši? Život, jejž hledáš, nenalezneš!
Když bohové lidstvo stvoøili, údìl smrti mu dali
a život si do svých rukou vzali.
Ty, Gilgameši, žaludek si naplò,
ve dne i v noci se raduj, dennì poøádej slavnosti... 

Gilgameš radu ovšem nepøijímá a lodivod Uršanabi 
jej pak pøes moøe jedovaté vody pøeplaví 
k Utanapištimovi. Následuje líèení potopy svìta, 
v nìkterých detailech témìø totožné s biblickou 
knihou Genesis.
Poté Utanapištim nabízí Gilgamešovi nesmrtelnost, 
pokud ten dokáže po sedm nocí neusnout. Gilgameše 
ovšem po dlouhé cestì spánek pøemùže témìø okamžitì. 
Druhou (a poslední) možností, jak si zajisti vìèný 
život, je vylovit z moøského dna kouzelnou rostlinu, 
jejíž plody chrání pøed stárnutím a smrtí. Gilgamešovi 
se sice podaøí po boji s vodní pøíšerou rostlinu získat, 
ale na zpáteèní cestì mu jí díky chvilkové nepozornosti 
sní had. I tady je analogie s knihou Genesis zøejmá.
Celý epos pak konèí stejnì, jako zaèínal, ódou na 
urucké hradby, které nyní zajiš ují mìstu bezpeènost. V 
závìru je vysloven názor, že kdo takto pøispìje G
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Felliniho vizuálnì nejpodivuhodnìjší snímek 
vznikl na motivy Petroniovy starovìké  pøedlohy. 

Vypráví ovšem moderní pøíbìh, v nìmž se prolíná 
Eros a Thanatos, sex a smrt, chlípnost a rozklad, 

radost z podívané i trpká introspekce.
Z Petroniova Satyriconu se zachovaly jen 

zlomky - nejpovìstnìjším segmentem je Hostina 
u Trimalchiona, která posléze také tvoøí souèást 

Felliniho filmu, avšak vùbec ne jedinou. Hrdinou 
je bezstarostný mladík Encolpio, potloukající se po 

svìtì spolu s pøáteli Asciltoem a Gitonem. Petronius 
prolíná satirický pøístup s líèením vážných i 

komických situací. V Satyriconu vypráví tvùrce 
se zøetelným potìšením o konci jedné prohnilé 
spoleènosti - o rozkladu ideologií a ustrnulých 

životních konvencí. 
"V Satyriconu jsem chtìl zapomenout na dva 

tisíce let køes anství, které tíží život nás všech, 
které nám poskytly klíèe pro posuzování a pro 
moralizování. Chtìl jsem ukázat neznámý svìt, 
o nìmž máme jen nejasné pøedstavy, pramenící 

vìtšinou z idealizovaného neoklasicismu. Pokoušel 
jsem se na to vše zapomenout a vytvoøit vìdecko-

fantastický snímek. Je to objevení neznámé 
planety, kde formy jsou zneklidòující. Nenatáèel 

jsem však film o homosexualitì, jak ji vidí chlípný 
katolík. Snažil jsem se, aby vše pùsobilo jako 

freska." Fellini prý dokonce pøipustil, že protestní 
bouøe ze sklonku šedesátých let mohly ovlivnit 

zamìøení snímku a že hrdinové se svými skutky 
i postoji mohou podobat hippies.

Hrají: Martin Potter (Encolpius), Hiram 
Keller (Ascyltus), Salvo Randone (Eumolpus), 

Max Born (Giton), Fanfulla (Vernacchius), Mario 
Romagnoli (Trimalchion), Capucine (Tryfaena), 

Alain Cuny (Lichas), Pasquale Baldassare 
(Hermafrodít), Giuseppe Sanvitale (Habinnas) 

a další. 

Režie: Federico Fellini

Prostøednictvím fotografií a diafonu se podíváme 
s hercem a fotografem Emanuelem Køenkem 
na památná místa antické historie a kultury, 
spatøíme nejen to, co zbylo po Øecích 
a Øímanech v Evropì, Asii i Africe, ale nahléd-
neme také do pokladù svìtových galerií a muzeí. 
Za doprovodu dobové hudby uvede fotografickou 
výstavu a diafon Svìt Øekù a Øímanù (projekce 
diapozitivù se slovním doprovodem) sám autor.

Satyricon 
- film Federica Felliniho, Itálie 1968Sic transit gloria mundi 

- Sv t ek  a íman  

               - diafon Emanuela Køenka

pond lí 19.4. a v úterý 20.4. v 8.30 hodin       minoritský klášter - gotická sí pond lí 19.4. v 17.00 hodin       kino Elektra



Ještì pøed uvedením premiéry velkofilmu Troja režiséra Wolfganga Petersena, kde 
role staroøeckých protivníkù Achilla a Parise ztvárnili Brad Pitt a Orlando Bloom, 

vám nabízíme film Odysseus. Svìtoznámí tvùrci Francis Ford Coppola a Andrey 
Konchalovsky pøinesli na filmové plátno Homérùv geniální epos. Vytvoøili tak jeden 
z nejfantastiètìjších vysokorozpoètových snímkù v celé historii Hollywoodu. Rozkošná 

adaptace tak vdechla nový život legendární historii o Odysseovi, králi Ithaky. Odysseus 

se svými øeckými druhy a díky pøíznivì naklonìným bohùm 
Diovi a Pallas Athénì pokoøil Tróju. Rozhnìvaný Poseidón, 

kterého neprozøetelný král urazil, jej však uvrhl 
do nebezpeèných zkoušek. Musel bojovat se strašlivými 
moøskými pøíšerami, odolat vábivým voláním sirény a 

vymanit se ze svodù víly Kalypsó. Dlouhých deset let trva-
lo, než mlžný opar odhalil bøehy Ithaky a Odysseus opìt 
spatøil svou milovanou ženu Pénelopu a syna Telemacha. 

Hrají: Armand Assante (Odysseus), Greta Scacchi 
(Penelope), Isabella Rossellini (Athéna), 

Bernadette Peters (Circe), 
Eric Roberts (Eurymachus), Irene Papas (Anticlea), 

Jeroen Krabbé (král Alcinous), Geraldine Chaplin (Eurycleia), 
Christopher Lee (Tiresius), Vanessa L. Williams (Kalypso) a další.

Produkce: Francis Ford Coppola
Režie: Andrey Konchalovsky

Nestor polské kinematografie, devìtasedmdesátiletý režisér Jerzy Kawalerowicz, uvažoval o pøevedení 
slavného Sienkiewiczova románu Quo vadis do filmové podoby už v dobì, kdy byl jeho slavný snímek 
Faraon  nominován na Oscara. Ze zamýšlené realizace tenkrát sešlo a režisér ještì pøed ètyømi roky 
pøi oslavì svých pìtasedmdesátin považoval tento projekt za nerealizovatelný. Nicménì 8. kvìtna 
2000 v tuniské Kortinì padla první klapka. Melodramatický pøíbìh lásky øímského patricije Marca 
Vinicia a královské dcery Lygie ze slovanského kmene Lygionù, která je rukojmím císaøe Nerona, 
vypráví o poèátcích køes anství ve starém Øímì v letech 54 - 68. Vedle ústøední dvojice do nìj 
vstupují další protagonisté: inteligentní a požitkáøský Marcùv 
strýc Petronius, lstivý a krutý císaø Nero a zrádný øecký dare-
bák Chilon, který je za peníze ochoten udìlat cokoli, ale který 
nakonec sám pochopí hloubku køes anské víry. Režisér natoèil 
kvalitní historický velkofilm v klasickém duchu, s úctou k literární 
pøedloze i k dìjinám a se špièkovými hereckými výkony (zvláštì 

Bogus³awa Lindy v roli bonvivánského Petronia a Micha³a Bajora 
jako úskoèného a podlého Nerona). Svìtové premiéry ve Vatikánu 
se dokonce zúèastnil papež Jan Pavel II. Snímkem Quo vadis 
navazuje Kawalerowicz na doma velmi úspìšné velkofilmy podle 
národních klasikù, Pan Tadeáš nebo Ohnìm a meèem (1999, 
r. Jerzy Hoffman) a Pouští a pralesem (2001; r. Gavin Hood). 
Nejslavnìjší Sienkiewiczùv román byl zfilmován již nìkolikrát, poprvé na poèátku minulého století. 
Jednou z nejznámìjších adaptací je americký film Quo Vadis? (1951; r. Mervyn LeRoy), uvedený 
v naší televizi stejnì jako italský TV film Franca Rossiho z roku 1985.
Hrají: Pawe³ Del¹g (Marcus Vinicius), Magdalena Mielcarzová (Lygie), Bogus³aw Linda 
(Petronius), Micha³ Bajor (Nero), Jerzy Trela (Chilon Chilonides), Franciszek Pieczka (apoštol 
Petr), Krzysztof Majchrzak (Tigellinus), Rafa³ Kubacki (Ursus), Andrzej Tomecki (Glaukus), 
Jerzy Nowak (Crispus), Zbygniew Waleryœ (Pavel z Tarsu) a další.

Odysseus
1997

Quo vadis - Polsko 2002

úterý 20.4. v 9.00 hodin        kino Elektra úterý 20.4. v 18.00 hodin       refektáø Domu um ní



Slovo o souboru
Soubor SLouP - Sdružení 

loutkáøských podivínù vznikl 
úèelovì pro potøeby festivalu 
Další bøehy. Dùvodem bylo 

nacvièení hry K. Augusty 
"Vyšetøování Ikarova pádu", 

zamìøený pro publikum starší, 
které do této doby soubor 

neoslovoval. Pùvodní název 
souboru je Snìženky, který hraje 

pøedevším pro dìti. Soubor se 
mùže ze své minulosti pochlubit 
i úspìchem ve formì postupu na 

Národní pøehlídku do Chrudimi 
v roce 2002 

se hrou Míèek 
Flíèek. Další 

loutkovou hru, 
kterou má soubor v souèasné dobì na repertoáru je 

Trnkova "Zahrada".
Po zkušenostech s dìtským divákem soubor s 

nadšením pøijal návrh zahrát si nìco takzvanì jiného. 
Pod režijním vedením Miroslavy Halámkové tedy mezi 
nás vstupuje pøíbìh antického hrdiny Daidala a jeho 
syna Ikara a nebo taky pøíbìh o vinì a trestu, který 

døív nebo pozdìji vždy pøichází. Je to pøíbìh èlovíèkù, 
kteøí se vzepøou vùli bohù a snaží se utváøet svùj život 

po svém, bohužel však neúspìšnì a platí za to krutou 
daò. Je to pøíbìh o závisti, výjimeènosti a talentu 

èlovìka, který svým umìním uèinil 
bohy nesmrtelnými, a také o cenì, 

kterou za to musel zaplatit. 
A v neposlední øadì je to pøíbìh 

o otci a synovi, jejich sblížení 
i odcizení. Je to pøíbìh ryze 

antický, tedy z doby, která je 
dodnes tak silnou, inspirativní, 
fascinující a v historii neopako-

vatelnou. Vydejte se tedy s námi do 
Atén, do toho èasu, kdy nad nimi 
zvedala hlavu skalnatá Akropolis, 
sídlo vládcù a božstev a ze všech 

Aténa byla nejmocnìjší, ochránkynì 
mìsta.

Na této cestì vás provázejí:
v hlavní roli Daidala Aleš Musil

v hlavní roli Ikara Alžbìta Lexová
Tereza Lexová v roli Palas Atény
Hana Baroòová  v roli Afrodity

Štìpán Slíva v roli Hélia
David Bátor v roli Herma a Mínoa

Lenka Pøibylová v roli Lítice Megery
Kristýna Fajkusová v roli Tála a Adriadny

Miroslava Halámková

Akademický sochaø Miroslav Machala (*1950, 
Vsetín) vystudoval Vysokou školu umìleckoprùmyslovou 
v Praze. Vìnuje se restaurátorské práci a  volné tvorbì. 
Zajímá se o geologii a archeologii, zvláštì ve spojení 
se starovìkými kulturami Evropy, Afriky a Ameriky. 
Odpovìdi na rozmanitì a mnohdy utilitárnì 
interpretovaná fakta hledá v nejstarších dochovaných 
dokladech, zprávách, literárních památkách a myto-
logiích, pøedevším však v samotné realitì. Èastým 
výsledkem je obraz, který jde mimo stereotypní výklady 
historických skuteèností, mimo schemata vnímání 

tìchto skuteèností klasickou inspirací øecké, øímské 
a køes anské kultury. Obdobným zpùsobem pøistupuje 
k øešení záhad bájné Atlantidy. Vychází z Platona 
a dalších osobností antického svìta, odvažuje se však 

také na tenký led starých mýtù a legend; pátrá v nich 
po stopách potenciálních reálných dìjù, polozapome-
nutých a pøezíraných událostí. Zpøesòuje tak kontury 
svých vizí a náhledù na jejich prùbìh.
Beseda nabízí veøejnosti originální Machalovu 
pøedstavu o místì existence Atlantidy, možných 
èi pravdìpodobných pøíèinách jejího zániku, 
pravdìpodobném charakteru spoleènosti, která dáv-
nou Atlantidu obývala. (Tyto jeho ideje vycházejí z 
výsledkù dvou expedic do severozápadní Afriky, které 
uskuteènil se svými pøáteli v letech 1983 a 1995.)  
Je velmi zajímavým pøíspìvkem k oboru, který si již 

dávno místo na slunci vydobyl, atlantologii. 
Zároveò ukazuje možnosti, smìry a cesty, 
kterými by bylo tøeba jít dál pøi zkoumání 
pøitažlivé oblasti v severozápadní Africe. 
Platon - z dialogu Kritias:
"... Když Kleito již dospìla, zemøela jí 
matka i otec; po ní pak vzplane touhou 
Poseidón a spojí se s ní a vršek, na kterém 
bydlila, kolem dokola silnì opevní; vytvoøí 
totiž vzájemnì se objímající menší a vìtší 
kruhy støídavì moøe a zemì, a to dvì zemì, 

moøe pak tøi, jako by je vyrábìl na soustruhu, maje 
støed ostrova osou, všude stejnì od sebe odlehlé, tak, 
aby tam pro lidi nebylo pøístupu; nebo  tehdy ještì 
nebylo lodí a plavby..."

Vyšetøování Ikarova pádu
- divadlou SLouP (Opava)

- beseda 

støeda 21.4. v 17.00 hodin        minoritský klášter støeda 21.4. v 19.00 hodin       Loutkové divadlo

Atlantida na dosah?



fair - play, nejen na sportovišti, ale i mimo nì.

Za organizaèní výbor: Jana Gellnerová, Jan Škrabal

Olympijská Opava dne 22.dubna 2004 

Program
8:00 hodin Sraz  úèastníkù
8:30 hodin Slavnostní nástup
8:45 hodin Kulturní program, zahajovací ceremoniál

Atletika
Èasové poøady jsou jen orientaèní (budou upøesnìny v den závodù), sled disciplín bude zachován.
10:00 hodin 60 m rozbìhy   D  ZŠ      dálka H ZŠ  1. sektor     dálka D ZŠ 2. sektor
10:15 hodin 60 m rozbìhy   H  ZŠ
10:30 hodin 60 m rozbìhy   D  SŠ
10:45 hodin 100 m rozbìhy  H SŠ
11:00 hodin 60 m finále  D  ZŠ    dálka H SŠ 1. sektor      dálka D SŠ 2. sektor           
11:10 hodin 60 m finále  H ZŠ
11:20 hodin 60 m finále D  SŠ 
11:30 hodin 100 m finále H  SŠ

Vložený závod tìlesnì postižených sportovcù
12:00 hodin štafeta    D  ZŠ 10 x 400 m + 219,5 m
12:20 hodin štafeta    H  ZŠ 10 x 400 m + 219,5 m
12:40 hodin štafeta    D  SŠ 10 x 400 m + 219,5 m
13:00 hodin štafeta    H  ZŠ 10 x 400 m + 219,5 m
14:00 hodin ukázka hodu diskem

Sportovní gymnastika
10:00 hodin gymnastický trojboj H ZŠ (prostná, hrazda, pøeskok)
12:00 hodin gymnastický ètyøboj D ZŠ (prostná, hrazda, pøeskok, kladina)

Plavání
Èasové poøady jsou jen orientaèní (budou upøesnìny v den závodù), sled disciplín bude zachován.

tvrtek 22.4. v 9.00 hodin       Tyrš v stadion, t locvi na a plavecký bazén tvrtek 22.4. v 9.00 hodin       Tyrš v stadion, t locvi na a plavecký bazén

Olympijská Opava
V letošním roce se nese festival "Další bøehy" ve zna-
mení hesla  "Antika se tì dotýká". Nelze si jej pøedstavit 
bez jednoho z nejsilnìjších fenoménù odkazù této doby 
- olympiády.Ta podle antických tradic spojuje sport a kul-
turu, tedy dvì oblasti, které mohou lidský život obohatit 
o mnoho dobrého a zároveò pøispìt k vzájem-
nému porozumìní mezi lidmi.
V tomto roce jsou myšlenky starovìkých 
olympiád o to aktuálnìjší, že se olympi-
jské hry vracejí do své kolébky, do 
Øecka.Vždy  antické hry trvaly déle 
než 1000 let! Bìhem této dlouhé 
doby se vyvíjel program a sporty, které 
do nìho byly zaøazovány, výraznì se 
promìòovaly.Tehdy i dnes se hlásíme k 
heslu citius, altius, fortius, symbolizu-
jícímu touhu lidstva po pøekonání vyšších 
cílù. Moderní hry byly založeny francouzským 
baronem Pierrem de Coubertinem, které se konaly v roce 
1896 v Athénách s heslem: "Není dùležité zvítìzit, ale 
zúèastnit se."
Naše soutìže budou konány v jednom dní, a to 22.dubna 
2004, proto je výbìr jednotlivých sportù a disciplín 
omezen. Chceme nabídnout úèast co nejvìtšímu poètu 
soutìžících, nebo  jsme se inspirovali moderními hrami. 
Budeme soutìžit v atletice, ve sportovní gymnastice 

a plavání.
Po první schùzce se zástupci základních a støedních škol 
jsme zjistili, že je velký zájem o konání této akce.
Pøedpokládáme úèast 840 žákù a studentù opavských 
škol. Na Tyršovì stadionu probìhnou tyto atletické disci-
plíny: 60 m, 100 m, skok daleký a štafetový bìh 

10 x 400 m +219,5 m, kdy výsledný souèet 
ubìhnutých metrù nám dává symbolickou 

vzdálenost 4 219,5 m tj. tedy jedna 
desetina nejslavnìjší disciplíny her - 
maratónu. V tìlocviènì Tyršova stadionu 
se uskuteèní gymnastický trojboj pro 
chlapce 
a gymnastický ètyøboj pro dívky. V 
krytém bazénu budou zápolit plavci na 

50 m znak, 50 m prsa a 50 m volný 
zpùsob.

Soutìže zahájíme podle tradic kulturním 
programem, zapálením olympijského ohnì, vzt-

yèením olympijské vlajky, pøednesením slibu závodníkù i 
rozhodèích ……
Až 22. dubna 2004 bude na Tyršovì stadionu pomalu 
klesat olympijská vlajka, bude do øecké olympiády chybìt 
nìco pøes sto dní. Pøejeme sportovcùm naší olympiády i 
sportovcùm Èeské republiky, kteøí nás budou reprezento-
vat v Athénách, co nejvíce sportovních úspìchù.
Také si pøejeme, aby v olympiádì zvítìzil sportovní duch 

Opavská olympiáda d tí 
a mládeže
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12:30 hodin D ZŠ - 50 m znak,  50 m prsa,  50 m volný zpùsob
13:00 hodin H ZŠ - 50 m znak,  50 m prsa,  50 m volný zpùsob
13:30 hodin D SŠ - 50 m znak,  50 m prsa,  50 m volný zpùsob
14:00 hodin H ZŠ - 50 m znak,  50 m prsa,  50 m volný zpùsob
14:30 hodin  vyhlašování vítìzù
15:30 hodin  pøíprava na nástup
16:00 hodin  závìreèný ceremoniál

Opavská olympiáda dne 22. dubna 2004 

Poøadatelé: Statutární mìsto Opava, Dùm dìtí a mládeže Opava, Obèanské Sdružení 
pøi ZŠ Englišova Opava a Okresní rada Asociace školních sportovních klubù 
ÈR Opava

Organizaèní výbor:
Vedoucí organizaèního  výboru: Jana Gellnerová
Zástupce ved.organizaèního výboru: Jan Škrabal
MMO - odbor školství: Petr  Rotrekl
 Martin Koky
Atletika - øeditel soutìže: David Bednáø
          - hlavní rozhodèí: Marta Kováøová
Sportovní gymnastika - øeditel soutìže:  Václav Konderla
                          - hlavní rozhodèí: Irena Jelínková
Plavání - øeditel soutìže: Pavel Schorník
          - hlavní rozhodèí:  Marta Lerchová

Grafické návrhy (loga, diplomy, dekorace):  Jana Støílková

Technické zajištìní: uèitelé a žáci sportovních tøíd z obèanského sdružení pøi 
ZŠ Englišova Opava a ŠSK AŠSK, OR AŠSK

Kategorie: ZŠ - chlapci a dívky  6. - 9. roèník (1992 - 1988)
 SŠ - studenti 1. - 4. roèník (1988 - 1984)

Úèastníci: opavské základní a støední školy

tvrtek 22.4. v 9.00 hodin       Tyrš v stadion, t locvi na a plavecký bazén tvrtek 22.4. v 17.00 hodin       kino ElektraO
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kterou natoèil Trier podle scénaøe klasika dánské 
kinematografie Carla Theodora Dreyera 

(1889-1968) pøenesená do pros-
tøedí pohanského Dánska. Velmi 
sugestivní snímek potvrzuje, že 

Trier patøí 
k nejtalentovanìjším fil-

maøùm souèasnosti. 
Médeu sledujeme jako-

by pøes sítko, které všechny 
barvy znejasòuje a potemòuje 

- hnìdé, šedé, èerné - svìt je 
vnímán bolestnì a oddìlenì, 

všechna ticha jsou dramatická. 
Témìø celý film je pojatý 

z hlediska Médey, jejím nadechnutím 
na zaèátku se film rozbìhne, 

a pak krouží kolem jejích zmatkù. Když pozdìji Médea 
mluví o pomstì, film se zaène soustøeïovat na její dìti, 

sdílí její uvažování. V další fázi tiše najíždí zezadu 
na Kreóna na mokøinì, a napodobuje tak Médeinu 

tajemnou sílu. Film také chápe její utkvìlou touhu po 

pomstì, a když Médea pøipravuje jed 
a roztírá jej po korunì nevìsty, pøiblíží se na detail.

Z filmu má divák pocit, že Médea ví, 
jaký následek mìly její èiny, vidíme ji, jak 

táhne své dìti na káøe, zatímco Kreón 
umírá 

v agónii za ní, a smrt je nah-
razena 

(v její mysli?) stromem, na 
nìmž své dìti zabije.

Hrají: Udo Kier (Jason), Kirsten 
Olesenová (Médea), Henning Jensen (Kreón), 

Solbjorg Hojfeldt (Ammen), Preben Leidorff Rve 
(Paedragon), Baard Owe (Aiceus), Ludmilla Glinska 

(Glauce), Vera Gebuhrová, Jonny Kilde, Richard 
Kilde, Dick Kayso (hlas Jasona), Mette Munk 

Médea
- Dánsko 1987



Nová Akropolis je neziskovou, kulturní organizací, založenou na humanistic-
kých a filosofických principech, a kromì šesti èeských mìst má svá zastoupení ve více 

než ètyøiceti státech celého svìta. Všechny èinnosti Nové Akropolis spojuje láska 
k moudrosti, jejímž vyjádøením je kultura transformující èlovìka. 

Proto k cílùm Nové Akropolis patøí:
Podporovat srovnávací studium filosofie, vìd, 

náboženství a umìní.
Rozvíjet schopnosti èlovìka, aby projevil své vnitøní charak-

teristiky a žil v souladu s pøírodou.
Prostøednictvím ideálu universálního bratrství umožnit 

sjednocení a spolupráci všem lidem nejrùznìjších vyznání, ras èi 
spoleèenských postavení.

V Ostravì naleznete sídlo Asociace na ul. 28. øíjna 270, v Mariánských 
Horách, kde se také koná vìtšina pøednášek a jiných aktivit.

Více informací na www.akropolis.cz.

Øekové vynalezli divadlo, jehož návštìva byla právem
i povinností obèana. Tragédie pro nì nebyla jen pøed-
vádìním zajímavých a barvitých dìjù, byla formou sloužící 
jejich sebepoznání a sebeporozumìní. Je možné, že se øecká 
tragédie týká i nás, pro které nebyla napsána? Co má 
obèan Opavy v r. 2004 spoleèného s ranìným luèištníkem, 
kterého jeho spolubojovníci vysadili na pustém ostrovì? Byl 
Sofoklés, který tragédii napsal, také naším souèasníkem? 

Prof. PhDr. Eva Stehlíková pøednáší na katedøe divadelní vìdy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
Pøeložila z øeètiny a latiny nìkolik dramat (Euripidovy Trójanky, Plautovu Komedii o lanì, Senekova 
Thyesta, s Karlem Hubkou celého Menandra a jednu komedii Hrotsvity z Gandersheimu). Napsala 
kromì mnoha odborných studíí, èlánkù a recenzí - monografie Øecké divadlo klasické doby (1991), 
Øímské divadlo (1993), A co když je to divadlo? - o støedovìkém latisnkém divadle (1998). Mnoho 
let spolupracuje s divadly pøi studiu øeckých tragédií a je editorkou Catullovského svazku a výboru 
s pozdní øímské lyriky Sbohem, starý Øíme v Klubu pøátel poezie (Ès. spisovatel 1980 a 1983).

Božský Platón 
- setkání s moudrostí, pøednáška Antonína Vinklera

Filoktétés
øecká tragédie, která se nás týká - pøednáška Dr. Evy Stehlíkové

Všeobecnì se ví, že v øeckých Athénách 5. stol. pø. n. l. byla 
kolébka evropského divadla. Neuvìøitelný vzmach øeckého 
divadla však netrval dlouho, zatímco antické divadlo trvalo 
celé tisíciletí. Víme také, že v této dobì byly vynalezeny témìø 
všechny formy divadla, které známe dnes? Víme, že naše 
divadlo není dìdicem divadla Periklovy doby, ale spíše divadla 
øímského císaøství? 

Antické divadlo - pøednáška Dr. Evy Stehlíkové

pátek 23.4. v 10.00 hodin        minoritský klášter

tvrtek 22.4. v 20.00 hodin        Patio Café

pátek 23.4. v 17.00 hodin      gotická sí  minoritského kláštera

(Nahlédnutí do tajemného svìta vìèných Idejí, Dialog 
jako cesta k Pravdì, Co je Platónská láska?) "Krásná vìc je 
pravda, cizinèe, a trvalá, zdá se však, že není snadné lidi 

o tom pøesvìdèit."



V prvních pìti letech své existence se VIZITA zabývala 
"vyprávìným" divadlem, variacemi na pøedem dané 
téma a pøedem daný syžet, které byly pøi každém 
pøedstavení obrábìny vždy znovu a novì podle momen-
tální kondice a konstelace na jevišti i v hledišti. Každý 
rok VIZITA uvedla jeden titul. Od roku 1986 se 
VIZITA vìnuje "èisté" improvizaci, tedy spontánní 
tvorbì z "nulového bodu", kdy aktéøi nemají pøed 
vstupem na jevištì o prùbìhu pøedstavení dohod-
nuto nic závazného. VIZITU zajímá pøítomné bytí. 
Jediným pravidlem tohoto zcela improvizovaného 
vystoupení je dát se plnì do služeb pøítomného 
okamžiku. Aktéøi jsou pøesvìdèeni, že mezi živoucími 
bytostmi na jevišti a v hledišti existuje neustále pul-
zující energetické pole, v nìmž je možno se skuteènì 
svobodnì pohybovat právì vnitøní otevøeností, jen 
na základì naprosté vnitøní otevøenosti, na základì 
odbourávání obvyklých pseudojistot. Proto nepoužívají 
žádný pøedem pøipravený scénáø. Tématem VIZITY je 

skuteèná PØÍTOMNOST, která obecenstvu umožòuje 
nahlédnout pøedstavení jaksi "zevnitø", stát se 
nejenom pøihlížejícím pøíjemcem, ale vnitønì aktivním 
úèastníkem. Aktéøi nechtìjí oslòovat virtuozitou, snaží 
se probudit vnitøní svìt divákovy fantazie. Jde o pokus 
zakusit spoleènou zkušenost. Jejich pøedstavení se 
podobají jakémusi fantasknímu obøadu.

Delfín - Savci. Øád: Kytovci. Podøád: Odontoceti. 
Èeleï: Delfínovití

Èeleï delfínù v širším smyslu se rozpadá opìt ve dvì 
podèeledi: v delfíny v užším smyslu, Delphininae, 
s høbetní ploutví více zašpièatìlou, nebo alespoò 
s hlavou nenaduøelou, s èetnými zuby a velmi krátkým 
krkem; krèní obratle jsou povìtšinou srostlé; druhá 
podèeleï jsou delfíni bìluhovití, Delphinapterinae, bez 
høbetní ploutve, mají však volné obratle krèní, kyjovitì 
naduøelou hlavu a krátke èelisti, zuby, kterých jest 
málo, k stáru vypadávají, v jednom pøípadì dokonce 
jsou  neobyèejnì vyvinuty; mají pohyblivé jednotlivì 
odlišitelné krèní obratle…
Delfín obecný, francouzsky dauphin, anglicky 
Dolphin, italsky delfino, španìlsky delfina tonio, 
Delphinus delphis L. dosahuje prùmìrné délky 2 m. 
Pomìrnì malá hlava zaujímá asi ètvrtinu celé tìlesné 
délky; dlouze štìrbinovité oèi leží nedaleko za a nad 
koutky ústními … kùže jest neobyèejnì hladká 
a nejen lesklá, nýbrž tøpytivá … zuby neobyèejnì 
kolísají poètem.  
 (Brehmùv život zvíøat)

pátek 23.4. v 20.00 hodin       Slezské divadlo

Stálí èlenové:
Jaroslav Dušek - filmový herec (napø. Pelíšky, Musíme si 
pomáhat, Divoké vèely, Pupendo,...), scenárista, režisér, 
pedagog.
Martin Zbrožek -  hudebník, 
Viktor Zborník - pán svìtel
Jaroslav Dušek se narodil podle vlastních slov ve znamení 
Vola 30.4.1961 v Praze, zdìdiv po babièce Pištorové 
z otcovy strany nìco modré krve z rodu Pistoriù. 
V dìtství byl ovlivnìn siloèarami divadla Semafor kde pra-
covali oba rodièe. Na gymnáziu pak zasažen Nedivadlem 
Dr. Ivana Vyskoèila a Pavla Boška. Øíká se, že je 
Vyskoèilovým nejdùslednìjším žákem. 
"Já si prošel klasiku: noèní hlídaè, strážný bez pistole 
a topiè. Skonèil jsem ve støedotlaké kotelnì s prùkazem 
strojníka energetických zaøízení, ale s lopatou jsem se 
taky dost naházel. Hlavnì na Emauzy vzpomínám rád. 
Sedm obrovských kotlù - z nichž každý spolykal za den 
tolik koksu, kolik rodinný dùm za rok - mi dalo poøádnì 
zabrat."

Stálí èlenové:
Jaroslav Dušek - podle svých vlastních slov pouhý mat-
urant a kosmický mudrlant, hybná páka celého projektu, 
improvizující génius, nadšený hudebník - perkusista, 

nezaškatulkovatelný zpìvák, originální taneèník, filmový 
herec, scenárista, režisér a pedagog, mim, postpopulární 
televizní baviè, mistr pøevlekù a masek, slovní ekvili-
brista, moderátor, polyhistor a bosonohý fešák. Od ledna 
2001 též vzpurný otloukánek M. Zbrožka a urputný 
usmìròovaè jeho bohužel pouze prvoplánového (i když 
geniálního) humoru. 
Martin Zbrožek - jazzový houslista, pøíležitostný klavíris-
ta, zpìvák, herec, klaun, pedagog, hudební skladatel, 
nekonvenèní, život pøi svých kreacích riskující taneèník, 
odborník na podlahovou kosmetiku, prvoplánový srandista 
(klíèící perly Duškova ducha v zárodku mnohdy nièící a 
jiné perly vzápìtí chrlící), pøeborník 
v používání odìvních doplòkù, dle oficiálních pramenù 
vynikající spoleèník a pod šílenými maskami a grimas-
kami ještì šílenìjší fešák. 
Martin se ovšem prosadil i mimo divadlo Vizita - úèinku-
je ve høe Perfect days v divadle Na zábradlí (premiéra 
7. listopadu 2003), a podle nìkterých je vynikající!
Viktor Zborník - jaderný maturant, nenahraditelný osvìt-
lovaè jevištì i významu pøedstavení, startér i koneèník 
performance, svìtelný ekvilibrista a virtuální fešák.
Divadlo VIZITA je na èeské divadelní scénì ojedinìlým 
souborem, který od svého vzniku v roce 1981 soustavnì 
zkoumá možnosti improvizace a spontánní tvorby. 

Delfíní protest - divadlo Vizita
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Plnì improvizovaná otevøená hra, vznikající za pøítomnosti divákù, založená na vzájemném naslouchání.
Divadlo Vizita pùsobí pravidelnì v Praze - vìtšinou v divadle Archa

pátek 23.4. v 20.00 hodin       Slezské divadlo



pátek 23.4. v 20.00 hodin       Slezské divadlo sobota 24.4. v 17.00 hodin          gotická sí  minoritského kláštera

Delfín, jako nápadnì inteligentní, 
pohyblivé a k èlovìku pøátelské zvíøe 
podnìcoval  mnohé národy 
k mytickým výkladùm. V krétsko-
mykénské kultuøe, u Øekù 
i Øímanù byl považován za podob-
ného bohùm. V Øecku byl posvátným 
zvíøetem Apollónovým, ale také 
Dionýsovým a Poseidónovým. Pro Øeky 
byl delfín psýchopompos, jenž provázel 
duše na ostrovy blažených.

Delfíni, souhrnný název pro ozubené kytovce rodù Steno, 
Sotalia, Stenella, Delphinus a Tursiops, zahrnují 68 
žijících druhù. Samci dosahují velikosti tìla 1,5 - 4 
m. Vìtšinou žijí v moøích, nìkteré druhy, napø. delfín 
amazonský (Sotalia fluviatilis), ve sladkých vodách. 
Vlnivé mávání vodorovnì položenou zadní ploutví jim 
umožòuje rychlý pohyb (bìžná rychlost 20 - 40 km/h, 
krátkodobì až 80 km/h). Èasto a rádi skáèou, rekordní 
skoky cvièených delfínù dosahují výšky až 8 m. Vydávají 
rozmanité zvuky, jednak pro èlovìka slyšitelné (500 Hz - 
15 kHz), jednak ultrazvuky o kmitoètu 20 - 240 kHz. 
Slyšitelnými hlasovými projevy delfíni vzájemnì komuni-
kují, ultrazvuky v rozmezí 30 - 70 kHz užívají 
k orientaci v prostoru (podobnì jako netopýøi) a k lovu 
koøisti (tzv. hydrolokace). Pro svou vysoce vyvinutou èin-
nost mozku jsou delfíni v posledních desetiletích objektem 
vìdeckého studia. Jsou chováni v delfináriích a cvièeni pro 
rùzná vystoupení.

Tritón, v øecké mytologii moøský bùh; syn 
Poseidóna (Neptuna) a jeho manželky 
Amfitríté. Byl zobrazován jako napùl 
èlovìka napùl ryba (delfín), troubící na 
mušli. Pozdìjší mytologie uvádí nìkolik 
Tritónù, Poseidónových prùvodcù. Tritóni 
byli též považováni za moøské protìjšky 
suchozemských Silénù a Satyrù. Èastý 
námìt ve výtvarném umìní i v dekoraèním 
sochaøství (fontány, zahrady ap.).

Protest,  právo notáøem sepsaná listina 
o nepøijetí nebo nezaplacení smìnky hlavním smìneèným 
dlužníkem. Sepsání protestu (protestování smìnky) 
v zákonem vymezené lhùtì je nezbytnou podmínkou pro 
zachování smìneèných práv vùèi vedlejším smìneèným 
dlužníkùm.

Antika, novodobé oznaèení pro starovìké období, ve 
kterém byly vytvoøeny v øecké a øímské spoleènosti kul-
turní hodnoty, jež se staly základem evropské vzdìlanosti. 
Její poèátek spadá do období krétské a mykénské kultury 
ve 14. stol. pø. n. l. Po úpadku v 12. - 9. stol. pø. n. l. 
nastal v klasickém období 5. stol. pø. n. l. rozvoj øeckých 
mìstských státù. V období helénismu se antická civilizace 
šíøila i na Pøedním východì. Na øecké dìdictví navazovali 
Øímané, kteøí vytvoøili postupnì z nevelkého mìstského 
státu rozsáhlou øíši Imperium Romanum. Konec antiky 
bývá kladen do 4. - 5. stol. n. l., nejèastìji do roku 
476, kdy zanikla západoøímská øíše.
 (encyklopedie Diderot - cd-rom) D

e
lf

ín
í 

p
ro

te
st

(Zakladatel mystické školy 
filosofù, Èísla a hudba jako výraz 
harmonie universa, Matematika - 

filosofická disciplína)
"Dìlej vìci, které tì nemohou 

ranit a rozvažuj døíve, než nìco 
vykonáš."

Pýthagorás           a mystika ísel - setkání s moudrostí, pøednáška Antonína Vinklera



4. scéna
O chvíli pozdìji pøichází Sylvánus. Potichu pøistupuje 
k Endymiovi, aby zjistil, co by se dalo spícímu lovci 
ukrást. Zaujme ho zlatý Dorindin obojek. Ve chvíli, kdy 
ho odepne, zmizí Dorinda v hustém lesním porostu. 
Endymio pomalu procitá, a tak se Sylvánus stihne ukrýt 
ve køoví. Endymio volá svého miláèka, avšak Dorinda se 
k nìmu nevrací. S myšlenkou na nejhorší ji bìží hledat 
lesem. Sylvánus si pochvaluje dobøe provedenou loupež. 
Protože se Endymio strachuje pouze o svého psa, nebude 
nikdy vinìn z krádeže obojku.

5. scéna
Na lesní stezce potkává Thyrsus Aurillu, která míøí 
s náruèí luèních kvìtù ke studánce, aby si podle jejího 
zrcadlení zkrášlila hlavu a hruï. Rozhovor sleduje 
z úkrytu Amor, který zasáhne šípem tentokrát Thyrsa. 
Thyrsova pozornost se ve chvilce obrací od kvìtù 
k Aurillinì tváøi. Na jeho obdiv však Aurilla reaguje 
zdìšenì pøipomínkou Dianina zákona, podle nìjž tak 
Thyrsus riskuje život. Zdrcený Thyrsus prchá lesem pøed 
vlastním citem.

6. scéna
Osamìlá Aurilla vyjadøuje obavy a nejistotu, protože 
nyní mùže každý ztratit život pro jeden jediný pohled. 
Na scénì se objevuje ustaraný Endymio. V okamžiku, 
kdy se na Aurillu obrátí s otázkou, zda nevidìla jeho 
Dorindu, je Aurilla zasažena Amorovou støelou. Její 
"ne" je odpovìdí na otázku i výrazem zdìšení nad 
bolestným poznáním lásky. Jejich spoleèný žalozpìv nad 
bezvýchodnou situací konèí Aurilliným rozlouèením. 
Vìøí, že její cit snad ochabne ve chvíli, kdy krásný 

mladík nebude v dohledu.

7. scéna
Na stejném místì potkává Endymia zamilovaná Diana. 
Nabízí mu výjimku ze svého zákona, ale Endymio 
odmítá jakýkoliv cit a pouze jí zopakuje zákon, podle 
kterého ztratí život každý zamilovaný. Rozzuøená 
bohynì nechápajícího Endymia posílá pryè.

8. scéna
Amor na palouku oslavuje své schopnosti. Pøi samo-
libém prozpìvování je však chycen Sylvánem do sítì na 
ptáky. Sylvánus tuší vzácnost svého úlovku, jelikož je 
však jeho srdce prosto jakéhokoliv citu, nakládá s obdi-
vuhodným okøídlencem nemilosrdnì.

9. scéna
Aurilla zjiš uje, že bez pøítomnosti milovaného Endymia 
je láska ještì nesnesitelnìjší. Na její volání odpoví z 
úkrytu Diana. Bláhová Aurilla se jí v domnìní, že mluví 
s Endymiem, vyzná ze svého citu. Dianin hnìv živený 
navíc žárlivostí je krutý. Bùh lásky je v zajetí, a tak 
Aurillu nic nezachrání pøed Dianiným trestem - promì-
nou ve strom.

10. scéna
sobota 24.4. v 19.00 hodin        Slezské divadlo sobota 24.4. v 19.00 hodin        Slezské divadlo

opera a 7
Del Tomáš Hanzlík
Pour Monsieur François Sinagra

1. scéna
Bùh lásky Amor pøichází do zahrady s trùnem, 
kde se bohynì lovu Apollónova sestra Diana, 
schází se svou družinou. Diana odmítá lásku a 
veškerý èas vìnuje pouze lovu divoké zvìøe. Amor se 
cítí zahanben její cudností a uvažuje o pomstì za 
pøíkoøí, které mu Diana zpùsobuje krutým pronásle-
dováním zamilovaných. Ukryje se za stromem, aby 
mohl vyslechnout rozmluvu právì pøicházející Dianiny 
družiny.

2. scéna
Diana vyjadøuje dùvìru svým nymfám a pastýøùm, 
kteøí mají ušlechtilá srdce nezatížená Amorovou 
vášní. Aby však pøedešla nezdravé nákaze, stvrdí svùj 
požadavek jako zákon, podle nìjž pøijde každý, kdo 
oslaví Amorovy schopnosti, o život. Na tento zákon 

postupnì pøísahá Thyrsus, Aurilla i Dianin nejvìrnìjší 
služebník - lesní bùh Sylvánus. Amor tyto pøísahy 
chápe jako výzvu k boji.

3. scéna
Do opuštìného stinného lesního zákoutí si pøichází 
odpoèinout krásný mladík Endymio se svým psem 
Dorindou. Endymio se vyznává ze své lásky k Dorindì, 
je však napaden bohem spánku Morfeem a usíná. 
Krátce na to pøichází Diana sledovaná skrytým 
Amorem. Ve chvíli, kdy její pohled spoèine na krásné 
Endymiovì tváøi, je zasažena Amorovým šípem. 
Zdìšena neznámým a palèivým pocitem utíká z místa 
osudného setkání.

Tomáš Hanzlík (*1972)
Opera na barokní libreto z kromìøížského zámku.
V titulní roli Jan Mikušek - kontratenor, dále úèinkují: Markéta Veèeøová - Diana, Jana Synková 
- Aurilla, Marcel Harvánek - Thyrsus, Pavel Maška - Sylvanus, Matìj Klapetek - Amor. Chorus 
Mauritiensis - sbormistr Tomáš Klásek. Ensemble Damian. Kostýmy - Vendula Johnová. Nastudování 
a režie - Tomáš Hanzlík 
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a Aurilly. Pro téma Amora v 1. scénì jsem použil 
dvoutaktový zaèátek žalmu Crediti P. Davida Kopeckého. 
Amorovo téma ale nabude hned v dalších scénách vlastní 
podoby nezávislé na konkrétním historickém vzoru. 
V poslední scénì se Amorovo téma a téma Dianina 
zákona prolne. Dalším použitým hudebním materiálem 
je Salve Regina in G od P. Sebalda Hausnera (1728-
1793). Jeho minimalistická struktura je mnohonásobnì 
repetována a tvoøí harmonický podklad druhé scény. 
Z torza této hudby je vystavìna i Sylvánova zlodìjská árie 
4. scény i jeho lovecký zpìv 
v 8. scénì. V mollové verzi je stejné hudby 
použito v náøku Aurilly a Endymia 6. scény. 
Po pøevedení do moll se navíc ukázala v prvních 
taktech totožnost s Haydnovým didaktickým 
pìtihlasým kánonem. I ten se tu tedy jako 
odkaz ke školnímu prostøedí objeví. Téma 
Endymia je volnì inspirováno již zmínìným 
žalmem Crediti P. Davida a Ave maris stella 
P. Carola Flodera (1738-1773). V Endymiovì 
závìreèné árii se vedle jeho tématu ve "smrtelné" 
tóninì f moll objevuje i ostináto sestupného 
tetrachordu jako tradièní barokní lamento bas. 
Rovnìž pøi vytváøení melodických linií jsem 
používal obecné barokní rétorické figury.
Od historické inscenaèní podoby, ve které 
zpívali i ženské role chlapci, jsem upustil. Pouze postavu 
Endymia jsem obsadil mužským altem, kterým odkazuji 
k androgynnímu svìtu kastrátù. 

Tomáš Hanzlík 
Od prvního veøejného vystoupení v roce 1995 se 

Ensemble Damian zamìøuje témìø výhradnì na inter-
pretaci barokní a minimalistické hudby. V první oblasti 
èerpá z bohatého fondu èeských a moravských archivù, 
ve druhé spolupracuje pøevážnì se skladateli Vítem 
Zouharem a Tomášem Hanzlíkem, který je zároveò 
umìleckým vedoucím souboru.
Ensemble Damian má pohyblivý poèet èlenù podle 
provozovaných skladeb. V nejvìtším obsazení dosahuje 
velikosti komorního orchestru a komorního sboru. 
Pro jeho vokalisty je pøíznaèné používání rovného hlasu 

s pøirozenou barvou 
nezatíženou vibrátem a jinými 
operními zvyklostmi. Pro inter-
pretaci barokní hudby používá 
kopií dobových nástrojù. 
Soubor se rovnìž snaží opouštìt 
schéma klasické 
koncertní prezentace 
a koncipovat své programy 
do tematicky propojených 
ploch. 
V posledních letech se 
vìnuje scénickému provádìní 
barokních i soudobých kan-
tát, oratorií a oper (napø. 
Coronide, Torso, Yta Innocens 

- premiéra 1.2.2004 
ve Stavovském divadle v rámci cyklu "Bušení na železnou 
oponu").

sobota 24.4. v 19.00 hodin        Slezské divadlo sobota 24.4. v 19.00 hodin        Slezské divadlo

Neš astný Thyrsus vyète Dianì nesmyslnost jejího zákona. 
Diana mu vyhrožuje smrtí, ale Thyrsus se dobrovolnì 
pøiznává a pøijímá trest. Nepøíèetná Diana ho promìní 
v bøeè an, který obtoèí ve strom promìnìnou Aurillu.

11. scéna
Endymio zapuzený bohyní a znièený ztrátou milované 
Dorindy volá Morfea a žádá ho o vìèný spánek. Jedinì 
vìèný sen mu umožní š astné shledání. Endymia pohltí 
noc a Diana zùstává uprostøed lesa bez pøátel i nepøátel 
sama.

12. scéna
Sylvánus pøivádí svázaného Amora, Diana však skládá 
zbranì. Každý teï již mùže milovat. Amor je vypuštìn na 
svobodu.

V roce 1727 se v piaristické koleji v Kromìøíži uskuteèni-
lo pøedstavení opery Endymio na latinský text P. Davida 
a s. Joanne Baptista - Jana Kopeckého (1696 - 1758), 
který byl s nejvìtší pravdìpodobností i autorem dnes již 
ztracené hudby. Kopecký pøebásnil do latiny 30 let staré 
italské libreto zpracovávající antický mýtus o slièném 
mladíkovi, který upadl do vìèného spánku, což mu zajis-
tilo mimo jiné také vìèné mládí. A tak byla umìlci post-
ava Endymia chápána jako symbol nadèasové krásy.
Pùvodní Kopeckého libreto jsem pro nové uvedení pod-
statnì zkrátil. Tøíhodinová opera se tak zkoncentrovala 
do zhruba hodinové jednoaktovky. Vìtšina nádherných 
Kopeckého veršù zùstává tedy i nadále skryta 
v kromìøížském archivu. Dalším podstatným zásahem 
do libreta byl otevøený konec. Pùvodní zpracování konèí 

š astným smíøením. Nejprve pøinutí Amora, aby napravil 
vše, co pokazil. Amor zasáhne šípem osvobozenou Aurillu, 
která se zamiluje do Thyrsa, stejnì tak Endymia, který se 
zamiluje do Diany. Ta na oplátku zruší zákon zakazující 
lásku a všichni spoleènì jásají nad sladkými radostmi nové 
svobody.
Z kromìøížského tisku však byla poslední scéna nìkým 
vytržena, což jsem zjistil až pøi srovnání s italskou verzí. 
Tím jsem se nechal inspirovat k otevøenému konci, který 
výraznì posílil poslání celého pøíbìhu.
Otázkou zùstával exaltovaný vztah Endymia k Dorindì. 
V dobì vzniku libreta stejnì jako dnes nemùžeme tento 
zdánlivì skandální milenecký vztah brát doslova. Dorindu 
je v duchu barokních alegorií nutné chápat jako symbol 
dìtství nebo mládí, které jednou každému uteèe a už se 
nevrátí. Endymio nechce poznat lásku a podstoupit riziko 
bolestného mileneckého vztahu, radìji volí vìèný sen, ve 
kterém mùže zùstat se svým psíkem. Tato verze je pro mne 
naplnìním pùvodního podobenství o kráse, kterou neznièí 
èas.
Pøi novém zhudebnìní jsem se nechal inspirovat atmos-
férou a duchem hudebního života v piaristických semi-
náøích v 17. a 18. století. Po nìkolikaletém hledání 
a rekonstruování tvorby piaristických skladatelù jsem se 
rozhodl použít nìkteré jejich hudební myšlenky. Téma 
Dianina zákona je pøevzato ze Mše P. Adalberta Pelikána 
(1643-1700). Výrazná harmonická kadence s pùvod-
ním textem "miserere nobis" je použita vždy pøi vyøèení 
zákona "Perdit vitam quisqius Amoris partes agit", ale 
také v graciózních variacích milostné scény Thyrsa En
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Když se Agamemnón vypravil k Tróji, podlehla Klytaiméstra 
svùdným øeèem jeho bratrance Aigistha a pøipravila s ním plán, jak 

se Agamemnóna zbaví.  Podle jedné verze ho šel Aigisthos uvítat, 
když se Agamemnón vracel z Tróje, a ve slavnostním prùvodu ho 
zavedl do hodovní sínì, kde pøed tím ukryl dvanáct vrahù. Podle 
novìjší verze ho zabila Klytaiméstra sekyrou, když se po návratu 

koupal ve vanì. Klytaiméstra se pak za Aigistha provdala a uvedla ho 
jako zákonného dìdice na mykénský dvùr. Sedm let 

vládl Aigisthos tìžkou rukou nad lidem, než pøišel mstitel 
- Agamemnónùv syn Orestés - a oba je zabil. 

(Etika jako zpùsob života; Kdo se bojí 
filosofù?)   

"Moudrý je Sofoklés, ještì moudøejší je 
Eurípidés, ze všech lidí nejmoudøejší je 
Sókratés." 

Eurípidés: 
- Héróes, hrají studenti DAMU

Sókratés: 
- filosofie života a smrti - setkání s moudrostí, 

                                                   pøednáška Jany Ku erové

ned le 25.4. v 17.00 hodin       gotická sí  minoritského kláštera ned le 25.4. v 19.00 hodin       klub Ostroj

Eurípidés (asi 480 - 406 pø.n.l.)
Byl nejmladší z trojice slavných athénských tragikù. O jeho životì se mnoho 

neví, by  životopisná legenda je plná kuriózních historek až anekdotického cha-
rakteru. Zøejmì je to proto, že Eurípidés byl vdìènou postavou pro komedie, jež 
ironizovaly jeho samotného a parodovaly jeho dílo. O Eurípidovi víme urèitì, že 

se stýkal s nìkterými velkými filosofy své doby, nestaral se o politiku, mìl tøi syny, 
z nich nejmladší se stal rovnìž dramatikem. Zemøel v makedonské Pelle, kam 

odešel na dvùr krále Archala. Napsal pøes devadesát her, z nichž se 
19 zachovalo. Poprvé v soutìži dramatikù zvítìzil roku 428 pø.n.l.; poté již 

pouze dvakrát pøi neznámé pøíležitosti. Za svého života tedy nebyl pøíliš úspìšný, 
ale pozdìji byl pokládán za nejvìtšího a nejvlivnìjšího z tragikù.

Sókratés s Xantypou



Existují dva fakty, které staví 
Klytaiméstru ponìkud do jiného svìtla 
než jen jako nevìrnou ženu a odpornou 
vražedkyni: Agamemnón pøed vyplutím 
do Tróje obìtoval Artemidì jejich dceru 
Ifigenii, což mu jako matka nemohla 
nikdy odpustit; navíc jí byl Agamemnón 
také nevìrný - dokonce si pøivedl z Tróje 
milenku, zajatou dceru trojského krále 
Priama Kassandru, i se dvìma dìtmi.

Jako svou první absolventskou inscenaci nastudovali s režisérem Ivanem 
Rajmontem studenti tøetího roèníku katedry alternativního a loutkového 
divadla DAMU: Jana Èerná, Kristýna Franková, Tomáš Jeøábek, Filip Jeviè, 
Nina Martínková, Petr Svoboda, Kateøina Tichá, Petr Vanìk.

Premiéry 10. a 11. kvìtna 2003 v 19.30 v divadle DISK
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ned le 25.4. v 19.00 hodin       klub Ostroj

Kdo nedokážeš složit èisté úèty ze tøí tisíciletí,
zùstaò v temnotách, nepouèen,
žij jen ze dne na den.
             Johann Wolfgang Goethe, 1788       



pátek 16. dubna
 Zahájení Nonstop ètení z antické literatury 
  Minoritský klášter v 8.00 h.

 Prùvod mìstem aneb øeckoøímský nájezd do tøetího tisíciletí 
  Ptaèí vrch, centrum v 16.00 h.

 Toulky za antickým svìtem - výstava fotografií Emanuela Køenka, diafon, módní pøehlídka, 
 symposion, vyvrcholení Nonstop ètení z antické literatury  
   Minoritský klášter 18.00 - 23.00 h .

sobota 17. dubna 
 Antika pro oèi - Athény a antické Øecko, Øecké umìní - bohové a podoby lidí, 
 Øím a Pompeje, Sókratés, Delphy, Egejské moøe - dìdictví Atlantidy, 
 Heinrich Schliemann - dokumentární filmy 
   Refektáø Domu umìní v 16.00 h. 

 Noc rockových legií - koncert kapel Naoko (Bruntál), Gaia Mesiah (Praha), 
 Baykonur (Opava) 
  Clasic club No.5 v 20.00 h

.ned le 18. dubna
 Gilgameš - divadlo Buchty a loutky (Praha) 
  Loutkové divadlo v 19.00 h. 

pond lí 19. dubna 
 Sic transit gloria mundi - Svìt Øekù a Øímanù - diafon Emanuela Køenka
  Minoritský klášter v 8.30 h.

 Gilgameš - divadlo Buchty a loutky (Praha) 
  Loutkové divadlo v 10.00 h. 

 Satyricon - film Federica Felliniho 
  Kino Elektra v 17.00 h.

úterý 20. dubna 
 Sic transit gloria mundi - Svìt Øekù a Øímanù - diafon Emanuela Køenka
  Minoritský klášter v 8.30 h.

 Quo vadis - film Jerzyho Kawalerowicze 
  Kino Elektra v 9.00 h. 
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 Všechny cesty vedou do Øíma… a do knihovny 
  Knihovna Petra Bezruèe v 9.00 h.

 Atlantida na dosah? - beseda s ak. sochaøem Miroslavem Machalou  
  Minoritský klášter v 17.00 h. 

 Vyšetøování Ikarova pádu - divadlo SLOUP (Opava)
  Loutkové divadlo v 19.00 h.

tvrtek 22 dubna
 Opavská olympiáda dìtí a mládeže 
  Tyršùv stadion, tìlocvièna a plavecký bazén v 9.00 - 16.00 h. 

 MÉDEA - film Larse von Triera
  Kino Elektra v 17.00 h.

 Filoktétes, øecká tragédie, která se nás týká - pøednáška Dr. Evy Stehlíkové
  Patio Café (Pekaøská 60) ve 20.00 h. 

pátek 23 dubna
 Antické divadlo - pøednáška Dr. Evy Stehlíkové
  Minoritský klášter v 10.00 h.

 Božský Platón - setkání s moudrostí - pøednáška Antonína Vinklera
  Gotická síò - minoritský klášter v 17.00 h. 

 Delfíní protest - divadlo VIZITA (Jaroslav Dušek + Martin Zbrožek)
  Slezské divadlo ve 20.00 h.

sobota 24 dubna
 Pýthagorás a mystika èísel - setkání s moudrostí - pøednáška Antonína Vinklera
  Gotická síò - minoritský klášter v 17.00 h.

 Endymio - opera v provedení Ensemble Damian
  Slezské divadlo v 19.00 h.

ned le 25 dubna
 Sókratés: filosofie života a smrti - setkání s moudrostí - pøednáška Jany Kuèerové
  Gotická síò - minoritský klášter v 17.00 h.



Hlavní poøadatel festivalu

Info: tel. 553 756 723; 604 229 363
e-mail: Petr.Rotrekl@opava-city.cz

Internet: www.opava-city.cz

Dramaturgie festivalu: Jan Nìmeèek a Petr Rotrekl
Texty v programovém bulletinu vybrali, sestavili a sepsali: Jan Nìmeèek, Petr Rotrekl a Nikola Richtrová

Grafická úprava: Martin Feikus
Tisk: RETIS
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Pøedprodej vstupenek: Sluna Opava, tel.: 553 712 319
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