Máš v sobě přirozené schopnosti jako všichni
lidé. Máš vůli. Nauč se ji používat. Přiměj ji, aby ti
sloužila. Naostři své smysly, jako ostříš svůj nůž…
Nemůžeme ti nic dát. Vlastníš už všechno potřebné
k tomu, aby ses stal velkým.
(TRPASLIČÍ NÁČELNÍK; VRANÍ INDIÁNI)

program
středa
4. 4.

17.00
Obecní dům
galerie

„Tsimshian Artist“ – vernisáž výstavy indiánského umělce

sobota
14. 4.

19.00
Horní náměstí

Blade night Opava – první jarní in-line vyjížďka po opavské
prérii na téma Indiáni ve městě…
Program: Tanec indiánských žen – Studio Tanytany a Bubenický
ORchechestr Ivo Samiece BORIS, start jízdy - 20.00)

neděle
15. 4.

17.00
Obecní dům
Sál purkmistrů

Radil jsem se s vlky – beseda a projekce s Ivanem Štollem,

pondělí
16. 4.

18.00
kino Mír

Malý velký muž (USA, režie Arthur Penn) – Dustin Hoﬀman
v legendárním snímku o bouřlivých dějinách Divokého západu

úterý
17. 4.

– přednáška a beseda Eda E. Bryanta

17.00
Obecní dům
Sál purkmistrů

Současní Lakotové (Siouxové) a jejich boj za záchranu
původního jazyka – přednáška a beseda Jana F. Ullricha

Legendární indiánské kmeny (Indiáni tak, jak je neznáme historie ožívá!) vernisáž výstavy a zahajovací obřad festivalu

20.00
Obecní dům
Klub Art

Indiáni ve ﬁlmu v kontextu doby

15.00
foyer Obecního
domu

Vernisáž a předání cen výtvarné soutěže školních
družin okresu Opava na téma „Indiáni“
Neztratil ses ty, ztratilo se tvé tee pee

Eda E. Bryanta, zahajovací obřad výstavy

Mokasíny bílého muže – vernisáž výstavy Lee Marmona, autora
nejproslulejších fotograﬁí amerických indiánů

18.30
Obecní dům
Sál purkmistrů

Výtvarné umění indiánů – beseda s indiánským umělcem

10.00
Obecní dům
galerie/ Sál
purkmistrů
16.00
Obecní dům
Sál purkmistrů
18.00
kostel sv. Václava

Indiánské jazyky, kmeny, tradice – setkání indiánského

čtvrtek
12. 4.

17.00
kostel sv. Václava

Cesta bizona – vernisáž výstavy žáků a studentů ZUŠ
– výtvarný obor

pátek
13. 4.

17.00
minoritský klášter

Z poselství indiánů – vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ

17.15
Knihovna Petra
Bezruče

Lakotové dnes – výstava fotograﬁí a textů Otokara Homoly

20.00
Obecní dům
Klub Art

Koncert kapel Traband (koncert s překladem do znakové řeči)
a Poslední výstřel

čtvrtek
5. 4.
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Edem E. Bryantem, autorem výstavy Tsimshian Artist (Kanada)

umělce Eda E. Bryanta se studenty anglistiky

Indiánská kultura a střet civilizací

středa
18. 4.

16.00
ZŠ T. G. Masaryka

Vladislava Vančury Háj ve Slezsku a Dámského výtvarného klubu
SVČ Opava

čtvrtek
19. 4.

uvede dokumentarista a nakladatel Martin Štoll

– pořad s úvodním slovem Otokara Homoly

– Vernisáž výtvarných prací žáků ZŠ T. G. Masaryka

19.00
Obecní dům
Klub Art

Má indián nadějné vyhlídky? Literární pořad nakladatelství

18.00
kino Mír

Indiáni ve ﬁlmu v kontextu doby – pořad s úvodním slovem

Perplex, hostem večera bude spisovatel a cestovatel Miroslav Černý.

Otokara Homoly
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program
Tajné zasedání rady kmene Opačů – uzavřená společnost

pátek
20. 4.

16.00
Obecní dům
Klub Art

(pouze pro členy kmene)

sobota
21. 4.

9.00
Stříbrné jezero

Indiánský víkend na Stříbrném jezeře

19.00
minoritský klášter

Za poznáním našich kořenů – jak nalézt smysl života
v dnešní době – způsob života kmene Černonožců (Blackfoot

Cesta za pokladem Stříbrného jezera

Blood) – přednáška Pabla Russella (Kanada)
neděle
22. 4.

pondělí
23. 4.

úterý
24. 4.

9.00
Stříbrné jezero

Indiánský víkend na Stříbrném jezeře

12.00
kostel sv. Václava

Medicine wheel – setkání s Pablem Russellem z indiánského
kmene Černonožců (Kanada)

17.00
Obecní dům
Sál purkmistrů

Mnoho tváří brazilských indiánů – přednáška diplomatky

18.00
kino Mír

Aguirre, hněv Boží (Německo, režie Werner Herzog)

středa
25. 4.

Pocta Karlu Mayovi (170 let od narození a 100 let od úmrtí
autora nezapomenutelných příběhů)
Můj bratr Vinnetou – beseda s Karlem Jordánem a výstava
knižních vydání děl Karla Maye

čtvrtek
26. 4.

18.00
Obecní dům
Klub Art

„Indiánské ﬁlmy“ aneb co musíte vidět, abyste věděli…
kinolektorát Petra Rotrekla

pátek
27. 4.

20.00
Obecní dům
Klub Art

Potlach spřátelených Táborových osad Kauﬂand, Tesco,

sobota
28. 4.

19.00
Loutkové divadlo

Čekání na Kojota – indiánské povídky a písničky

neděle
29. 4.

19.00
kostel sv. Václava

pondělí
30. 4.

17.30
18.00
kostel sv. Václava

Autogramiáda a prezentace nových knih cestovatele
a spisovatele Miloslava Stingla

15.00
Nákladní 29
19.00
kino Mír

Den otevřených dveří Dětského centra Čtyřlístek v Opavě
Pátá dohoda – Jaroslav Dušek a divadlo Vizita

Globus a Lidl u příležitosti Grilmánie s rádiem Nečas

Cesta za pokladem Stříbrného jezera

a spisovatelky Jany Chaloupkové s projekcí ﬁlmu Červená země

– vizionářské dílo zobrazující šílenou cestu za bohatstvím bájného
El Dorada, města zlata

16.00
Obecní dům
Sál purkmistrů

Bratři a bratranci aneb indiáni ve skautské výchově

18.00
Obecní dům
Klub Art

Kouřové signály (Kanada/USA, režie Chris Eyre) – Na konci cesty

– přednáška ke stoletému výročí skautingu u nás (připravili Marek
Matýsek Mara a Slavomír Václavský Mičinikwa)

úterý
1. 5.

poznají mladí hrdinové svou budoucnost a tajemství své minulosti

středa
2. 5.
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9.00
11.00
18.00
Knihovna Petra
Bezruče

18.00
minoritský klášter

(hrají a zpívají Jiří Lábus, kapela Botafogo s Janem Jiráněm)

Kapesní potlach pro začátečníky a mírně pokročilé
– Od Vinnetoua k Native Americans. Magický lektvar hudby, textů,
dokumentárních fotograﬁí a ﬁlmových fragmentů namíchá a nabídne
samozvaný indiánský šaman Jan Horák. (věnováno Geronimovi)

Indiáni a dobrodružství v celém světě – pořad cestovatele,
spisovatele a indiánského náčelníka Miloslava Stingla

(Cesta za tajemstvím a moudrostí Toltéků)

Mayové, new age a konec světa 2012? – pořad Tomáše Gráfa
a Zuzany M. Kostićové, hostem cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl
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Vzpomínám si, že druhou knihou, na které jsem měl možnost vyzkoušet ještě nevalnou schopnost čtení, bylo dílko Poslední náčelník. Stalo se tak krátce po Novém roce 1964 a já navštěvoval první
třídu základní školy. Poprvé mě tehdy zasáhl vítr amerických prérií, v uších mi zazněl dusot bizoních
stád a hlavně jsem byl konfrontován s hrdinstvím indiánského hocha, který plnil náročné zkoušky, aby
byl ostatními příslušníky kmene uznán za muže.
Všechny uvedené skutečnosti ve mně však plně rozezněla až četba Mayova Vinnetoua a ﬁlmy dle jeho
předlohy natočené. Rudý a bílý bratr se stali idolem všech kluků a hra na indiány zaplňovala téměř
každé odpoledne. Co na tom, že mé pozdější studium mnohé dětské dojmy korigovalo, že posléze
člověk reﬂektoval i indiány středoamerické a jihoamerické.
Takže, slyším-li i dnes slovo INDIÁN, ihned se mi vybaví tóny nezapomenutelné melodie z ﬁlmu
o Vinnetuovi. A vzápětí vytane na mysl i dětská vzpomínka na to, kterak jsme každý chtěli být oním
velkým náčelníkem bez bázně a hany a cválat na překrásném Hatátitlá nedozírnou savanou.
Dámy a pánové, usedněme tedy symbolicky v těchto dnech do indiánských týpí, obřadně potáhněme
z kolujícího kalumetu a při zakopaném válečném tomahavku se oddejme krásám spjatým se
vzpomínkami na americké indiány.
Howgh – domluvil jsem.
velký náčelník kmene Opačů
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor města Opavy

Zdeněk Jirásek, když byl ještě malý náčelník.
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Letošní festivalové jaro je zasvěceno indiánské kultuře a jejímu poselství naší civilizaci…
a není to proto, že končí mayský kalendář a konjunkturální téma nás pronásleduje ve všech myslitelných médiích ruku v ruce s teoriemi konce světa, není to proto, že si v tomto roce připomínáme 170 let
od narození a 100 let od úmrtí Karla Maye – stvořitele Vinnetoua a Old Shatterhanda, není to proto,
že před padesáti lety natočili u Plitvických jezer ﬁlm Poklad na Stříbrném jezeře, není to proto, že si
připomínáme letos 100 let skautingu u nás…
Festival je zasvěcen indiánům z toho nejzákladnějšího důvodu, byli v Americe mnoho tisíc let před Kolumbem, Vikingy a dalšími objeviteli Nového světa…nebyli to Indios („indičtí lidé“), jak se spletl Kolumbus, ale lidé In Dios („v Bohu“) a měli s naší „vyspělou civilizací“ opravdu „božskou trpělivost“…
Neboť jak napsal indiánský básník:
„Přišli…Pozdravil jsem je
Potřebovali…Pomohl jsem jim
Zeptali se…Odpověděl jsem
Zatlačovali…Ustupoval jsem
Pronásledovali mne…Prchal jsem
Zabíjeli mne…Umíral jsem
Žijí...Čekám“
Nikdo nemá nikdy dostatek času, jak říká náčelník Crowfoot před smrtí: „Přicházíme odnikud a odcházíme do neznáma. Co je život? Je to záblesk svatojánské mušky ve tmě noci. Je to nadechnutí bizona
v mrazivém chladu. Je to malý stín, který se mihne trávou a ztratí se při západu slunce“.
Nemluvme již dále rozeklaným jazykem a přivítejme Indiány ve městě i ve svých srdcích…
Ten, který má sny alias Petr Rotrekl
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streda
4. 4.
ó

TSIMSHIAN ARTIST
Edward E. Bryant, rodným jménem Hagwil-Gáax (Havraní Chochol) z kmene Gitando, pochází z indiánského národa Tsimshian, jehož příslušníci obývají severozápadní pobřeží Paciﬁku, zejména pak
Britskou Kolumbii a nejjižnější oblasti Aljašky. Tento umělec původem z malé vesnice Lax Kw Alaams
v Britské Kolumbii v Kanadě již patnáct let zasvěcuje život cestování a prezentaci svých výtvorů a znalostí týkajících se jeho rodného kraje po evropském kontinentu. Specializuje se především na výtvarné
umění národa Tsimshian, jehož nejvýraznějším projevem je dřevořezba, které se věnuje již přes dvacet
pět let, ale také kupříkladu vyřezávání do kosti, práce se slonovinou, mědí nebo stříbrem. Jeho činnost
se také soustřeďuje na zpřístupnění a přiblížení kultury, historie, mytologie a tradic indiánského národa Tsimshian evropskému světu prostřednictvím nejrůznějších seminářů, besed a přednášek. Svou
práci úspěšně prezentoval veřejnosti na výstavách v Rakousku, kde v současnosti také žije, Německu,
Švýcarsku či Holandsku.
17.00 hod./ Obecní dum
– galerie
ò

Vernisáž a zahajovací obřad výstavy
Edward E. Bryant se Opavě poprvé představí prostřednictvím vernisáže, která uvede výstavu jeho
uměleckých výtvorů a zároveň odstartuje celý indiánský běh festivalu. Účelem ale nebude pouhý
popis a reprezentace jednotlivých artefaktů. Hlavní pozornosti se dostane seznámení s autentickými technologiemi práce se dřevem červeného či žlutého cedru, olše, břízy, javoru, slonoviny a jiných
materiálů, které Bryant využívá a zpracovává za pomoci původních manuálních nástrojů. To vše bude
doplněno o ukázku názorných postupů při umělecké dřevořezbě v duchu tradic národa Tsimshian.
Nebude chybět ani zahajovací obřad v podání samotného umělce formou tradiční uvítací indiánské
písně a rituálního tance.
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Výstava potrvá do 6. 5. 2012. / Vstup volný
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pátek 4. 4. – 17.00 hod. / Obecní dum
– galerie
ó

MOKASÍNY BÍLÉHO MUŽE
Vernisáž výstavy Lee Marmona, autora nejproslulejších fotograﬁí amerických indiánů
Lee Marmon, narozený roku 1925, je světově uznávaným fotografem. Největšího ohlasu
se dostalo jeho proslulým černobílým fotkám
kmenových indiánských stařešinů.
V USA je velmi váženým umělcem,
který získal také cenu za celoživotní
dílo (Southwestern Association for
Indian Arts Lifetime Achivement
Award) a ocenění ADDY Award za fotograﬁe k ﬁlmu Surviving Columbus.
Jeho práce vycházejí v periodicích,
jako je New York Times Magazine,
Time, Saturday Evening Post apod.,
a objevily se také v četných zásadních
publikacích s tematikou amerických
indiánů. Svou první fotograﬁi Lee pořídil,
když mu bylo jedenáct let. K fotografování starých obyvatel Laguna Pueblo
v Novém Mexiku, odkud pochází, jej přivedl jeho otec, který mu vnukl myšlenku, že tito lidé zde nebudou věčně a byla by škoda, kdyby byli zapomenuti. Název výstavy Mokasíny bílého muže je odvozen od
stejnojmenné fotograﬁe, která se stala doslova symbolickou pro současnou indiánskou fotograﬁckou
tvorbu. Jedná se o snímek starého Jeﬀa Sousea, známé postavičky Laguna Pueblo, který byl pověstný
svými historkami. Lee Marmon jej jednoho dne poprosil, zda by si ho mohl vyfotit. „Dnes ne,“ povídá.
„Dneska žádné fotky.“ V obchodě pak Marmon koupil cigáro a cestou zpět mu ho nabídl. „Tak jo,“ svolil.
„Jednu fotku za cigáro.“ Tak vznikla jeho nejslavnější fotograﬁe z roku 1954.

Výstava potrvá do 6. 5. 2012. / Vstup volný
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18.30 hod./ Obecní dum
- Sál purkmistru
ò
ò

VÝTVARNÉ UMĚNÍ INDIÁNŮ
Beseda s indiánským umělcem
V průběhu besedy se samotným umělcem se budou moci návštěvníci blíže seznámit s jeho tvorbou
a speciﬁckými znaky uměleckého projevu, který v sobě zahrnuje silné vazby k indiánské tradici. Prostor dostanou zrovna tak otázky cesty k charakteristickému uměleckému vyjádření jako seznámení
s historií a tradicí původní domorodé kultury severozápadního pobřeží Paciﬁku.

16.00 hod./ Obecní dum
– Sál purkmistru
ò
ò

INDIÁNSKÁ KULTURA A STŘET CIVILIZACÍ
Přednáška a beseda s veřejností
Může původní kultura indiánů obstát v dnešním světě? Existuje ještě ve
své autentické podobě? Proč a jak je třeba ji uchovávat
a chránit? Čím nás může obohatit? Tyto otázky
i mnoho dalších budou zodpovězeny Edem
E. Bryantem prostřednictvím přednášky
a otevřené diskuze s návštěvníky
besedy.

ctvrtek
5. 4. – 10.00 hod.
ó
/ Obecní dum
– galerie/ Sál purkmistru
ò
ò

INDIÁNSKÉ JAZYKY, KMENY, TRADICE

Setkání se studenty anglistiky
Edward E. Bryant se představí také v rámci setkání se studenty anglistiky ze Slezské univerzity v Opavě. Beseda bude přístupná veřejnosti a každému, komu není zcela cizí anglický jazyk a koho zajímají
osudy a kořeny původní mluvy domorodého obyvatelstva národa Tsimshian a její pozice a vyhlídky
v dnešní společnosti.
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Vstup volný
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ctvrtek
5. 4. - 18.00 hod./ kostel sv. Václava
ó

LEGENDÁRNÍ INDIÁNSKÉ KMENY
Indiáni tak, jak je
neznáme - historie ožívá!

Vernisáž výstavy a zahajovací obřad festivalu
Slavnostní ceremonii zahájení festivalu provede umělec
Ed E. Bryant prostřednictvím tradičního indiánského rituálu a kapela Wanblí Ohitika (Stateční orli) z Turnova.
Kapela vznikla v roce 2004 a její repertoár zahrnuje
zejména reprodukci starých indiánských písní. Členové
se věnují studiu indiánské techniky zpěvu, originálním
textům písní a jejich překladům. Kapela pravidelně vystupuje na evropských indiánských tanečních festivalech
zvaných Pow-wow a taktéž se podílí na volnočasových
programech pro české děti a seniory.
Svým vystoupením vzdá poctu tématu a patronům letošního festivalu Další břehy tradičními indiánskými písněmi.
Unikátní výstava reálií ze života středoamerických indiánů návštěvníkům poskytne nejen příležitost
zblízka si prohlédnout autentické dobové oděvy, nástroje či artefakty, ale také možnost proniknout
blíže k indiánské kultuře jako takové a zbavit se tak mnohdy zkreslených dojmů, které často v lidech
přetrvávají v důsledku působení dobrodružných ﬁlmů s indiánskou tematikou. Od ﬁgurín v životní
velikosti v dobových kostýmech přes kanoe až po interiér týpí, to vše výstava nabízí ke zhlédnutí.
Expozici nebude chybět ani atraktivně interaktivní složka, diváci si budou moci některé exponáty doslova osahat, vyzkoušet si čelenky z per, zastřílet z luku či potěžkat originální indiánské tomahawky.
Autentičnost a bohatost výstavy ocenil i významný český cestovatel JUDr. PhDr. Miloslav Stingl, který
ji navštívil v Ostravě, kde byla poprvé veřejně prezentována.
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Výstava potrvá do 1. 5. 2012. Otevřeno 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: 40,- Kč dospělý / 30,- Kč děti
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ctvrtek
12. 4. - 17.00 hod./ kostel sv. Václava
ó

Žáci a studenti ZUŠ - výtvarného oboru
a žáci Jiřího Bučánka - ZUŠ - Václava Kálika - hudebního oboru
Vás zvou na výtvarnou akci a výstavu

CESTA BIZONA
„...jsme jako matka Země. Naše vlasy jsou tráva, naše kosti hory.
Tepny a žíly jsou řeky a prameny, náš dech je jako vítr, naše srdce je středem země...“
Být nespoutaným indiánem je romantickým snem, který se splní žákům ZUŠ Opava. Prostřednictvím jejich výtvarných prací budete mít možnost nahlédnout do indiánského týpí,
vidět cestu náčelníka do světa duší a mnoho dalšího. Indiánský rituál se bude odehrávat za
zvuků bubnů v zahradě kostela sv. Václava a výstavu prací dětí (kresby, malby, graﬁky, kachiny, lapače snů, keramiky, indiánské panenky, šperky, textil atd.) si můžete prohlédnout
v prostorách samotného kostela. Přijďte posoudit, jak dalece se žákům podařilo pochopit
tradice, mentalitu a folklór indiánů, jste srdečně zváni!
Výtvarnou akci připravila paní učitelka Zdeňka Pavlíčková se svými žáky a s žáky ze tříd
Markéty Janečkové, Zuzany Tázlarové, Zuzany Bendíkové a Ivany Sýkorové.
Zdeňka Pavlíčková a Ivana Sýkorová

Výstava potrvá do 1. 5. 2012.
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pátek 13. 4. – 17.00 hod. / minoritský klášter

Z POSELSTVÍ INDIÁNŮ
vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku a Dámského
výtvarného klubu SVČ Opava
Výstava se dotýká poselství indiánských kmenů a jejich tradic, slov, která dnes běžně používáme a netušíme jejich indiánský původ, temné stránky dějin související se zlatem, kvůli kterému museli indiáni
opustit často svá území, tradic pití Yerba Maté, jejich zeleného bohatství, stop, které umí brilantně
pozorovat a vůbec jejich úžasného sepjetí s přírodou.
Přijďte si prohlédnout naše graﬁky, malby, batiky a kresby, které vytvořily děti ze základní umělecké
školy a dámy ze Střediska volného času v Opavě, aby prostřednictvím výtvarné tvorby přinesly radost
sobě i druhým.
Indiánskou náladu navodí svým zpěvem děti z pěveckého sboru Domino (ZŠ Ilji Hurníka Opava). Přeneseme se s nimi prostřednictvím jejich písní do divoké přírody plné ptactva a nebezpečných vlků.
Alena Zupková

Výstava potrvá do 27. 5. 2012. / Vstup volný
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pátek 13. 4. – 17.15 hod.
/ Knihovna Petra Bezruce
ó

LAKOTOVÉ DNES
Výstava fotograﬁí a textů Otokara Homoly
Otokar Homola, absolvent UK Praha, pobýval řadu měsíců v indiánských rezervacích kmene Lakota (Sioux), kde nafotil sérii fotograﬁí dokumentující současný život jejich obyvatel. Fotograﬁe jsou
opatřeny komentáři a také výstižným popisem současné situace Lakotů, kteří se potýkají s dopady
asimilační politiky USA.

Existuje mnoho záhad, které Velké tajemství odhalí pouze těm, kdo si to nejvíc zaslouží.
Pouze těm, kdo ho v postech a o samotě hledají, se dostane jeho znamení. (UNCHEEDAH; SANTÍ SIOUXOVÉ)
Lidé jsou dětmi Přírody a ona je občas šlehne bičem zkušeností, ale i tak jsou zapomnětliví
a bezstarostní.
(OHIYESA; SANTÍ SIOUXOVÉ)
My, indiáni, jsme považovali svět duchů za velmi blízký a neudělali jsme nic, aniž bychom
pomysleli na bohy. Jestliže jsme se vydávali na cestu, připravovali válečnou výpravu, lovili, chytali
orly nebo ryby nebo seli kukuřici, nejdřív jsme se pomodlili k duchům. Zlý sen dokázal i nejstatečnější
válečníky obrátit na cestu domů. Pokud se to, v co jsme věřili, zdálo bílým lidem podivné, právě tak
podivná se zdála jejich víra nám.
(EDWARD GOODBIRD; HIDATSOVÉ)
Dopřejte mi, abych byl svobodným člověkem – abych měl svobodu cestovat, svobodu zastavit se,
svobodu pracovat, svobodu obchodovat tam, kde se rozhodnu, svobodu vybrat si své učitele, svobodu
vyznávat náboženství svých otců, svobodu mluvit, myslet a jednat za sebe – a já budu dodržovat
všechny zákony, nebo se podrobím trestu.
(NÁČELNÍK JOSEPH; NEZ PERCÉOVÉ)
Nemyslím, že měřítkem civilizace je výška jejích betonových budov, ale spíš jaký získali lidé vztah
ke svému prostředí a svým bližním.
(SLUNEČNÍ MEDVĚD; ČIPEVAJANÉ)
Zákony týkající se vztahu indiána k příslušníkům jeho kmene byly zaznamenány v jeho srdci.
Nebyly zapsány na tabulkách nebo v knihách zákonů. Každý člověk nosil ten zákon ve svém srdci.
Po pravdě je to jediný dobrý zákon.
(SLUNEČNÍ MEDVĚD; ČIPEVAJANÉ)
Existují čtyři otázky, které slouží také jako vodítka pro upevnění sebekázně. Zeptejte se sami sebe:
(1) Jsem spokojen s tím, co dělám? (2) Přispívá to, co dělám, k chaosu? (3) Co dělám, abych nastolil mír
a spokojenost? (4) Jak se na mě bude vzpomínat, až tu nebudu?
(TWYLAH NITSCH; SENEKOVÉ)
Měj v úctě všechny lidi, ale neplaz se před nikým.
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Výstava potrvá do 30. 4. 2012. / Vstup volný

(TEKUMSEH; ŠONIOVÉ)
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pátek 13. 4. – 20.00 hod./Obecní dum
– Klub Art
ò

KONCERT KAPEL TRABAND
A POSLEDNÍ VÝSTŘEL

(KONCERT S PŘEKLADE
M

DO ZNAKOVÉ ŘEČI)

Česká kapela Traband v čele s Jardou Svobodou vznikla roku 1995. Za dobu sedmnáctileté existence vydala celkem osm studiových alb, z nichž poslední vyšlo v květnu loňského roku pod názvem
Neslýchané. Pro kapelu je příznačná žánrová různorodost a nevyhraněnost. Od svých začátků, kdy
jejich styl byl nazýván jako „country punk“ či „dvoutaktní rock“, se přes označení „dechno“ (hudba
hraná k tanci na dechové nástroje) dopracovali až k nynější podobě, která v sobě zahrnuje folk rock
melodický i syrovější, jednodušší popěvky i lyričtější polohy, široké spektrum hudebních nástrojů, ale
také kupříkladu práci se samply. Text písně Indiáni ve městě z předposledního alba Domasa se stal také
předlohou pro letošní festivalové motto „Indiáni ve městě, indiáni, ve mně jste“.
Poslední album Neslýchané, nahrané ve složení Jarda Svoboda, Jana Kaplanová, Václav Pohl, Robert
Škarda, je navíc doplněno o speciální DVD, které vzniklo za spolupráce kapely s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. Realizace tohoto projektu se ujal režisér a kameraman Zeno Václavík.
Jednotlivé písně jsou zde převedeny do podoby blížící se divadelnímu představení ve znakové řeči.
V obdobném duchu proběhne také živé vystoupení, které bude obohaceno o dramatizovaný projev
tlumočníků. Nepůjde tedy jen o to, jak oslovit hudbou neslyšící, ale také o poznání nových rozměrů
vnímání hudby pro ty, kteří ji slyšet mohou.
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TRABAND
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Byli jsme příliš necivilizovaní, abychom kladli velkou váhu na osobní majetek. Chtěli jsme vlastnit
věci jenom proto, abychom je mohli rozdat. Neměli jsme žádné peníze, a proto se jimi nedala měřit
hodnota člověka.
(JOHN OHEŇ/ KULHAVÝ JELEN; LAKOTOVÉ)
Neobjímej zemi, protože toho, kdo ji objímá, brzy bude objímat ona. Bu ranní ptáče, zvěř
netiskne hlavy do prachových polštářů, vychází na pastvu za rozbřesku. Přivítej právě zrozený den.
(OCHANKUGAHE; ASSINIBOINOVÉ)

Snažím se být silný ne proto, abych byl lepší než můj bratr, ale abych porazil svého největšího
nepřítele – sebe sama… Proto, až můj život pohasne, jako pohasíná západ slunce, můj duch může
přijít k tobě, Velký Duchu, beze studu.
(ANONYM, KMEN NEZNÁMÝ)
Indiáni nikdy nepřeruší nikoho, kdo mluví, i kdyby měl mluvit celý den – to je starobylá
zdvořilost.
(BIZONÍ MLÁDĚ DLOUHÉ KOPÍ; SIOUXOVÉ)

POSLEDNÍ VÝSTŘEL

Kapela s příznačným názvem Poslední výstřel je paralelně existujícím hudebním projektem členů
skupiny Bratři Orﬀové. Zhruba od poloviny devadesátých let začala svou hudební produkci veřejně
prezentovat ve svém domovském městě Krnově. Od vydání prvního alba s názvem Ken bere ben
a zejména pak další oﬁciálně vydané nahrávky Rozhodně nečekejte sex z roku 2009 se řady posluchačů tohoto power-folkového či elektro-folkového uskupení značně rozrostly. Kromě klasické kytary
(Ivan Gajdoš, Simon Pilát), basy (Břetislav Koláček) a bicích (Petr Odstrčil) je jejich žánrový projev
obohacen například o akordeon (Tomáš Damec), harmoniku, mandolínu, banjo, xylofon, syntezátor
a jiné doprovodné nástroje. Spolu s nonsensově hravými texty Ivana Gajdoše, v nichž se vyskytuje
zrovna tak „Vinetů“ jako třeba Bart Simpson či Ken a Barbie, působí jejich projev dojmem vitálního
optimismu, v němž není příliš mnoho prostoru pro životní deziluzi.

Mnoho našich mladých lidí se zmítá v nejistotě. Ztratili orientaci, protože ztratili pevnou vnitřní
sílu svých předků a nezískali žádnou vlastní… V každém lidském srdci je hluboký duchovní hlad
po trvalé, pevné víře, pozitivní a uspokojující víře v nějakou budoucí existenci. Taková víra upevňuje
charakter. Mnoho z našich mladých lidí nemá v duši tuto kotvu.
(THOMAS WILDCAT ALFORD, ŠONIOVÉ)
Celá Cesta našeho života se změní. Příchod bílého muže způsobí tu změnu… Ale Cesta nikdy
nezanikne, protože pochází od Ducha. Je to Pravda a Pravda nemůže zaniknout. (BÍLÝ VLK; VRANÍ INDIÁNI)
Nejvyšší moudrosti se musí každý naučit sám. Nelze ji učit slovy.

(SMOWHALA; WANAPUMOVÉ)

Rozvíjej své tělo, ale nezanedbávej svou mysl. Je to mysl, nikoli tělesná síla, co dovede člověka
k moci.
(HLAS PŘI PŘIVOLÁVÁNÍ VIZE; VRANÍ INDIÁNI)

Vstup: 100,- Kč předprodej / 130,- Kč na místě
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sobota 14. 4. – 19.00 hod./ start: Horní námestí
ó

Čím je člověk chytřejší, tím víc potřebuje Boha, aby ho chránil před přesvědčením, že ví všechno.

BLADE NIGHT OPAVA

(GEORGE WEBB; PIMOVÉ)

Osvobo se od negativních vlivů. Negativní myšlenky jsou staré návyky, které hryžou kořeny duše.
(MOSES SHONGO; SENEKOVÉ)

První jarní in-line vyjížď ka po opavské prérii na téma Indiáni ve městě…
Od 19.00 hodin bude na Horním náměstí probíhat doprovodný
program s vystoupením opavského Bubenického ORchechestru
Iva Samiece BORIS a Studia Tanytany s Tancem indiánských žen. Samotná indiánská jízda odstartuje
ve 20.00 hodin a následovat bude
12 kilometrů

Člověk se musí postavit strachu tváří v tvář, nebo před ním bez přestání utíkat.
(SOKOL; VRANÍ INDIÁNI)

Přehlížej nejenom svým chováním lidi, kteří tě zlobí, ale nauč se je přehlížet i v mysli. Pro tebe
(NAUČENÍ; ČEROKÍOVÉ)
neexistují. Jsi svobodný.
Roznášet klepy je jako hrát dámu se zlým duchem. Tu a tam vyhraješ, ale častěji se chytíš do pasti
své vlastní hry.
(DON TALAYESVA; HOPIOVÉ)
Měj trpělivost. V pravý čas se všechno změní. Přání nemůže přivolat podzimní nádheru ani přimět
zimu, aby ustoupila.
(GINALY-LI; ČEROKÍOVÉ)
Statečný muž umírá jen jednou – zbabělci umírají znovu a znovu.

in-line
trasy napříč
městem.
Soutěžit můžete o nejoriginálnější
přestrojení indiána na bruslích a součástí
programu bude i bohatá tombola.
Akci pořádá rychlobruslařský oddíl Sportovní Kurzy.cz ve spolupráci
s Magistrátem města Opavy za podpory Mendelova gymnázia a rádia Hey. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na sobotu 21. 4.

(MOANAHONGA; IOWOVÉ)

Tvoje mysl musí být jako týpí. Nech dílec u vchodu otevřený, aby čerstvý vzduch mohl dovnitř
a odvanul kouř zmatku.
(NÁČELNÍK OREL; TETON SIOUXOVÉ)
Každý, jemuž se dobře daří nebo má úspěch, musel o něčem snít.

(POSLEDNÍ HVĚZDA; MARIKOPOVÉ)

Nikdo není rád, je-li kritizován, ale kritika může být jako pouštní vítr, který tím, že bičuje něžné
stvoly kukuřice, je nutí, aby pro své bezpečí zapustily kořeny hlouběji do země.
(POLINGAYSI QOYAWAYMA; HOPIOVÉ)

Vstup volný
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nedele
15. 4. – 17.00 hod.
ó
/Obecní dum
– Sál purkmistru
ò
ò

RADIL JSEM SE S VLKY
Přednáška a beseda s Ivanem Štollem,
který posledních čtyřicet let udržoval kontakty s kanadskými a americkými indiány a pronikl do jejich
mentality. Svou zkušenost prezentuje jako zprávu o našem světě a o tom, jak nás indiáni vidí. V rámci
besedy bude představena a pokřtěna kniha esejů, kterou vydalo před Vánoci nakladatelství Malá Skála. Pořad bude uvádět syn Ivana Štolla, dokumentarista a nakladatel Martin Štoll.

Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. (*1935) je náš přední fyzik a popularizátor vědy známý široké veřejnosti svými knížkami o zvláštních přírodních jevech (Tajemství kulového blesku, Podivuhodné přírodní úkazy)
a velkých postavách fyziky (Jan Marek Marci, Christian Doppler, Archimedes). V poslední době se do povědomí veřejnosti zapsal zejména obsáhlou monograﬁí Dějiny fyziky. Roku 1968 zahájil svou odbornou stáž na kanadské univerzitě v Saskatoonu, během níž navázal styky s indiány kmene Krí, o jejichž
osudy se nepřestal zajímat ani po svém návratu, ani při své další vědecké činnosti. Jeho hlavní devizou je střízlivý pohled na indiánskou problematiku a schopnost zamýšlet se nad oběma světy (naším
a jejich) a nad jejich vzájemným vztahem jako nad velkým kulturním a historickým nedorozuměním.
Vstup volný
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pondelí
16. 4. – 18.00 hod. / kino Mír
ó

MALÝ VELKÝ MUŽ
Dustin Hoﬀman v legendárním snímku o bouřlivých dějinách Divokého západu
USA, 1970, 147 minut
Režie: Arthur Penn
Hrají: Dustin Hoﬀman, Faye Dunaway, Chief Dan George…
Jacku Crabbovi je právě okolo sto dvaceti let, když začíná jistému reportérovi vyprávět příběh svého života. Jako malý kluk byl po přepadení skupiny osídlenců západu vychován kmenem Čejenů. Náhodou
byl po první bitce s bílými odvlečen, stal se obchodníkem, poté pistolníkem, poté mezkařem. Jednou
je indiánem, pak zase bělochem. Tato situace se vystřídá tolikrát, že už se ani sám Jack neorientuje
v tom, na které straně chce žít. Zvrat nastává ve chvíli, kdy potkává Sluneční záři. V okamžiku, kdy
miloval, měl co ztratit, o koho se bát, měl jasno, kým je. Dustin Hoﬀman zahrál muže malého vzrůstem, ale velkého srdcem. Film se smíchem i slzami představuje jako jeden z mála westernů opravdu
netradiční, parodický až absurdní pohled na dobývání Divokého západu. Jack v sobě slučuje hrdinu
i antihrdinu, čímž mizí černobílé vidění klasických westernů. Přesto však divákovi zůstává i v tomto
demytizačním snímku velký prostor k zamyšlení se nad neopomenutelnou krvavou stránkou amerických dějin.

Vstup volný
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úterý 17. 4. – 17.00 hod.
/Obecní dum
– Sál purkmistru
ò
ò

SOUČASNÍ LAKOTOVÉ (SIOUXOVÉ) A JEJICH
BOJ ZA ZÁCHRANU PŮVODNÍHO JAZYKA
Přednáška a beseda Jana F. Ullricha
Jan F. Ullrich je považován za předního odborníka na jazyk Lakotů (Siouxů). Lingvistickému výzkumu
v lakotských komunitách se aktivně věnuje od roku 1992 a je autorem mnoha odborných lingvistických studií a publikací včetně Nového Slovníku Lakotštiny (New Lakota Dictionary), který je vůbec
prvním spolehlivým slovníkem tohoto jazyka a recenzenty byl označen za jeden z nejlépe zpracovaných slovníků domorodých jazyků Severní Ameriky. Napsal také zhuštěnou mluvnici lakotštiny a je
autorem série učebnic pro základní, střední a vysoké školy. V současnosti pracuje na velmi podrobné
mluvnici lakotštiny, jedné z nejrozsáhlejších svého druhu v rámci dokumentace původních jazyků
Ameriky. V České republice vydal dvojjazyčné lakotsko-české zpracování kolekce původních mýtů.
V roce 1992 vystudoval Jan F. Ullrich Pedagogickou fakultu v Ostravě, později lingvistiku na Indiana
University v Bloomingtonu. Jazykem Lakotů mluví plynule a přednášel o něm na Indiana University,
Colorado University a na vysokých školách v jednotlivých lakotských rezervacích. V letech 1997 až
2001 se podílel na projektu dokumentace lakotštiny a dakotštiny v rámci katedry lingvistiky při University of Colorado v Boulderu. Od roku 2003 je jazykovým ředitelem a členem správní rady Konsorcia
lakotského jazyka. Během jeho vedení bylo konsorcium oceněno prestižní lingvistickou cenou Ken
Hale Prize za přínos v oblasti dokumentace a revitalizace lakotštiny. Od roku 2005 Ullrich pravidelně
vyučuje na Sitting Bull College v rezervaci Standing Rock, kde se zaměřuje jak na samotnou výuku, tak
na metodické proškolování domorodých učitelů v rámci projektu revitalizace tohoto jazyka.

Vstup volný
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úterý 17. 4. - 20. 00 hod./Obecní dum
- Klub Art
ò

streda
18. 4. - 15.00 hod./foyer Obecního domu
ó

INDIÁNI VE FILMU V KONTEXTU DOBY
Pořad s úvodním slovem Otokara Homoly
Tématem večera je život indiánů v rezervaci se všemi jeho stereotypy a důsledky dlouhodobé asimilace a nezaměstnanosti tamního obyvatelstva. Film, výjimečný svou autentičností, reﬂektuje soudobé
rezervace bez přetvářky a vypráví tragikomický příběh dvou aktérů ﬁlmu, bratrů, kteří hledají cestu
k sobě a vzájemné porozumění v podivném světě indiánské rezervace.
Vstup volný

VERNISÁŽ A PŘEDÁNÍ CEN VÝTV NÉ SOUTĚŽĚ
AR
ŠKOLNÍCH DRUŽIN OKRESU OP NA TÉMA
AVA

„INDIÁNI“
Výstava potrvá od 17. do 29. 4. Pořadatelem je ZŠ T. G. Masaryka ve spolupráci s OKO Opava.
Vstup volný

streda
18. 4. - 10.00 hod./porad
pro studenty SU
ó
ó

INDIÁNI VE FILMU V KONTEXTU DOBY
Pořad s úvodním slovem Otokara Homoly
Tématem bude indiánský boj za svobodu a spravedlnost. Hraný dokument Incident v anglickém znění
s autentickými záběry a stopáží se zabývá nejkontroverznější kauzou indiánských moderních dějin.
Hlavní postavy vystupující ve ﬁlmu ztvárňují skutečné žijící osoby, které se mnohdy dodnes potýkají
s politickými důsledky svých činů i „ne-činů“.
Vstup volný
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streda
18. 4. - 16.00 hod./ZŠ T. G. Masaryka
ó

NEZTRATIL SES TY,

ZTRATILO SE TVÉ TEE PEE

Vernisáž výtvarných prací žáků ZŠ T. G. Masaryka
Na první pohled by se mohlo zdát, že indiány známe všichni, víme, jak vypadají, poznáme je. Tušíme,
jaká je krajina, ve které žijí. Indiáni mají krásná a tajemná jména, mají mezi sebou hluboké vztahy,
jsou hrdí a odhodlaní bránit svá práva, území, své rodiny a blízké, jsou spravedliví a nemilosrdní. Pokusili jsme se s dětmi hledat a objevovat neznámý a tajemný svět indiánů. Příkladem toho, jak indiány
vnímají děti, jsou krátké úryvky z jejich textů:
„Indiáni jsou velmi pracovití, chytří a rychlí. Dobře loví, plavou a chytají pstruhy. Indiánské děti rády
chodí na lov. Dospělí je na lovu pečlivě hlídají, aby se jim nic nestalo. Přece jen to jsou otcové, kteří své děti
nenechají zemřít.“… Tomáš K.
„Začalo to tak, indiánské kmeny už spolu mnoho let válčily. Válčily spolu tak dlouho, dokud se nezjevila
kometa Iškuda. Ta se objevila vždy, když měl začít hladomor. Moudrý Manitů všem vyprávěl, že ve snu
slyšel jméno indiána, který je od hladomoru zachrání. Byl to Hayavata. Manitů začal vyprávět svůj sen.“
… Nikola D.
„Věčná loviště jsou travnaté pláně, ve kterých indiáni skončí po své smrti. Většinou zde najdete jen staré
šamany. Živí indiáni sem zavítají jen u rituálu, při kterém chtějí poradit například jak ochránit svůj lid, jak
založit novou vesnici. Mrtví indiáni sem mohou jen jako duchové.“… Michael K.
„Kdysi jedna indiánka porodila malé indiánské děťátko. Dala mu jméno Bílá Vlna. V té době napadli
jejich vesnici nepřátelé. Přežili jenom malý kluk Bílá Vlna a Hokaku. Hokaku byl velký silný indián. Ten se
o malého Bílá Vlna postaral a dobře ho vychoval.“… Tomáš B.
„Když žluté slunce zapadalo nad tyčícím se lesem, na vzdálený mys nad jezerem vstoupil mladík s lasem.
Nevšímal si vytí vlka znějícího z dálky. Vzpomínal na náčelníka nepřicházejícího z války.“… Ondřej D.
Tak děti o indiánech píší, ale jak je malují, na to se přijďte podívat.
(Ale jak to kdysi skutečně myslel E. T. Seton? NEZTRATIL SES TY, ZTRATILO SE TVOJE TEE PEE…….. )
Hana Franková
Výstava bude přístupná každý všední den od 19. 4. do 26. 4. 2012 v čase od 9.00 do 16.00 hodin.
Vstup volný
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streda
18. 4. - 19.00 hod./Obecní dum
– Klub Art
ó
ò

NADĚJNÉ
VYHLÍDKY?

MÁ INDIÁN NADĚJNÉ VYHLÍDKY?
Literární pořad nakladatelství Perplex z cyklu Nadějné vyhlídky…
…tentokrát netradičně s indiánskou tematikou. Hostem večera bude spisovatel a cestovatel Miroslav
Černý, který bude hovořit o svých literárních i skutečných setkáních s indiány tří Amerik. Indiány Jižní
Ameriky, moderní potomky Inků, poznal na svých cestách po Peru a Bolívii, během nichž vznikl originální básnický deník Kámen Kondora (vydal Perplex v roce 2007). Zcela unikátní výpravu k indiánům
Střední Ameriky podnikl v roce 2009, kdy se vydal do oblasti venezuelské Amazonie za domorodým
kmenem Yekwana. Své osobní zážitky a postřehy čtenářům zprostředkovává v etnograﬁcky laděném
cestopisu Pátá rovnoběžka, který vyšel v loňském roce a popisuje tři výpravy za přírodními, civilizací
dosud málo dotčenými národy tří kontinentů. Miroslav Černý bude také hovořit o své nově připravované knize, která představí mýty a legendy severoamerického kmene Šošonů. Českému čtenáři, jehož
představa indiána je tradičně (de)formována příběhy prérijních kmenů a mayovskou ﬁkcí, se tak do
rukou dostane první ucelený soubor indiánských příběhů z kulturní oblasti Velké pánve (západ USA:
státy Utah a Nevada).
Dan Jedlička

Vstup volný
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ctvrtek
19. 4. - 18. 00 hod./kino Mír
ó

INDIÁNI VE FILMU V KONTEXTU DOBY

Je nesmyslné bojovat, když nemůžeme doufat ve vítězství.

(VERONIKO; CHIRICAHUA APAČI)

Nesu svého souseda, dokud jsi nechodil dva úplňky v jeho mokasínech.
(STARÉ PŘÍSLOVÍ; SEVERNÍ ČEJENI)

Pořad s úvodním slovem Otokara Homoly
Tématem večera bude současný život indiánů v USA a Kanadě, jejich organizace a aktivity, které jsou
na mezikmenové úrovni. Promítané dokumentární ﬁlmy jsou natočeny profesorkou antropologie,
klanovou matkou Mohawků, jedním z kmenů konfederace Šesti národů (Irokézů). Předmětem prvního z nich bude výklad symboliky a principu wampumových pásů, o nichž hovoří přímo jejich strážci.
V druhém snímku pak zazní výpovědi účastníků mezinárodního setkaní indiánů a Inuitů obou Amerik
týkající se boje za svobodu a reﬂexe současné doby.
Vstup volný

Jestliže se nevinný muž nerozčiluje, bude žít dlouho. Člověk, který je vinen, onemocní ze špatných
myšlenek a špatného svědomí.
(TRADIČNÍ NAUČENÍ; HOPIOVÉ)
Divoká kočka si nedělá nepřátele ukvapenými činy. Je opatrná, tichá a ohleduplná a nakonec
vždycky dosáhne svého cíle.
(NAUČENÍ; PONÍOVÉ)
Člověk se musí popálit, aby se naučil, že má nechat oheň na pokoji.

(PŘÍSLOVÍ; SIOUXOVÉ)

Muž (nebo žena) s mnoha dětmi má mnoho domovů.

(PŘÍSLOVÍ; LAKOTOVÉ)

Vystříhej se zhoubné ohnivé vody, která z moudrých mužů dělá blázny a duši okrádá o její vidění.
(TEKUMSEH; ŠONIOVÉ)
pátek 20. 4. - 10.00 hod./porad
pro SŠ
ó

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ INDIÁNŮ
Historie, vývoj a současnost
Přednáška a beseda Otokara Homoly, jejímž tématem bude historický diskurz se zaměřením na vzdělávání severoamerických indiánů, pohled na vhodnost či nevhodnost tradičních didaktických metod
a postupů současného imerzního vzdělávání.

Nekuř, dokud jsi nedosáhl věku třiceti jar, protože nikotin oslabí tvé svaly, srdce, zkrátí ti dech
a ty se pak zdaleka nevyrovnáš svému nepříteli, až se s ním utkáš.
(KMENOVÝ MUDRC; ASSINIBOINOVÉ)
Největší překážkou vnitřní přirozenosti je lidská mysl. Jestliže se opírá o logiku, jakou má mysl
bílého muže, je oblast vnitřní přirozenosti nedosažitelná, a to z prostého důvodu: člověk nezpochybňuje
moudrost Velkého tajemství.
(ŽELVÍ SRDCE; TETON SIOUXOVÉ)
Nejdeme sami. Velká Bytost kráčí vedle nás. Uvědom si to a bu vděčný.
(POLINGAYSI QOYAWAYMA; HOPIOVÉ)

Vstup volný
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pátek 20. 4. - 16.00 hod./Obecní dum
– Klub Art
ò

TAJNÉ ZASEDÁNÍ
RADY KMENE OPAČŮ
Pouze pro členy kmene
Slavné výroky Opačů:
„Muži (ženy) si mají spolu promluvit, než vykopou válečnou sekyru.“
„Tangua čeká dvě slunce…pak nepřítel.“
„Tvá kanoe bude děravá jako ústa staré ženy.“
„Anabi – bůh smrti, rozestřel své černé perutě nad Nšo-či.“
„Ať je vítán v této zemi, nejslavnější mezi všemi, nejznámější ze všech jmen, hrdina Old Shatterhand.“
„Ne, milý příteli, mě nelze koupit, ale v zájmu spravedlnosti vám pomohu.“
„To jsem si už dávno přála, poznat pár správných chlapů z prérie.“
Vinnetou: „Ribanna krvácí, kam ji má odvézt můj kůň?“ Ribanna: „Ribanna necítí bolest…“
Vinnetou: „Assiniboinové jsou jistě velcí bojovníci, když mají tak statečné ženy.“
Ribanna: „Všechny šípy uprostřed terče, Vinnetou Ribannu nechválí?“
Vinnetou: „Vinnetou nerad vidí zbraně v rukou dívek.“
„Dole je mnoho mužů, více než desetkrát prsty ruky.“
Ribanna: „Náš kmen učí: Ženy, které mnoho mluví, jako když voda šumí, kradou muži jeho klid.“
Vinnetou: „A ty, co mlčí, mu kradou srdce.“

44

45

sobota 21. 4./ 9.00 – 18.00 hod./ a nedele
ó

. . . . . . . . . INDIÁNSKÝ VÍKEND
Cesta za pokladem Stříbrného jezera
Občanské sdružení Indian Corral, které sbližuje od 90. let minulého století nadšence, odborníky
a umělce zabývající se hmotnou i nehmotnou kulturou indiánů Severní Ameriky, si pro rodiče a jejich
děti připravilo dvoudenní zábavný interaktivní dětský program, který je zaměřen na život prérijních
indiánů. Akce bude probíhat v krásné lokalitě Stříbrného jezera v Opavě, kde vaše děti zažijí nevšední
zážitky s „opravdovými indiány“. Budou mít možnost vidět, vyzkoušet a osahat si dokonalé repliky
indiánských artefaktů, vyslechnout si indiánské příběhy a vyprávění a vyrobit si různé výtvory, které
si následně budou moci odnést domů. Pro rodiče je připraveno milé překvapení.
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22. 4./ 9.00 – 16.00 hod./ Stríbrné
jezero
ó

NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE . . . . .
Na co se můžete těšit:
1. hra s obručemi
2. rozdělávání ohně ocílkou
3. malování na tvář
4. indiánské hry „nahazovací a motací“
5. výroba bubínku
6. Bull Boat – indiánský člun

7. lukostřelba
8. vyprávění o týpí a životě indiánů
9. Travois – indiánský smyk
(pro šikovné tatínky)
10. malování modelů týpí

V neděli 22. 4. v době od 11.00 do 16.00 hodin bude na Stříbrném jezeře souběžně probíhat akce
„Poklad na Stříbrném jezeře“ u příležitosti Mezinárodního dne skautů. Jedná se o zábavný program, jehož součástí bude hra pro děti ve věku od 3 do 15 let. Děti si budou moci vyzkoušet střelbu
z luku, seznámit se s indiánským písmem, zaházet si tomahavkem, vyzkoušet si plavbu kánoí a mnoho dalšího. Akci připravil přístav vodních skautů Poseidon Opava.
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sobota 21. 4. - 19.00 hod. / minoritský klášter

ZA POZNÁNÍM NAŠICH KOŘENŮ
Jak nalézt smysl života v dnešní době
Pablo Russell vychází z živých tradic a posvátných ceremonií svého kmene, jeho cílem však není
z Evropanů udělat indiány. Ve vizi dostal úkol přijet k nám do Evropy, aby nám pomohl napojit se opět
na naše vlastní kořeny a pochopit, kým skutečně jsme.
Pablo Russell je indián kmene Černonožců – Blackfoot Blood (Kainai) z Alberty v Kanadě. Je uznávaným učitelem a léčitelem svého kmene, tanečník a lídr obřadu Tanec Slunce. Pracoval jako učitel
černonožského jazyka pro Red Crow College a jako kulturní poradce pro Native Archives Special Collection v muzeu Glenbow v Calgary v Albertě. Byl oceněn za své výkony v oblasti Aboriginal Education
s vyznamenáním Dr. Joseph Crowshoe Award. Pablo je z vážené tradiční indiánské rodiny, byl vychováván svými prarodiči v duchu původních tradic a bylo mu také předáno tajné vědění kmene. Jeho
posláním je učit, jak tyto velmi účinné metody a tisíce let starou moudrost využít v našem běžném
životě. Pablo Russell je velmi charismatickou osobností, poutavým vypravěčem, který promlouvá přímo o podstatě věcí. Jeho humor a citlivý přístup otevírá srdce a inspiruje k práci lidí na sobě samých.
Filip Gundlach

Vstup: 80,- Kč předprodej / 100,- Kč na místě
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nedele
22. 4. - 12.00 hod. / kostel sv. Václava
ó

– MEDICINE WHEEL – 
Setkáni s Pablem Russellem z indiánského kmene Černonožců (Kanada)
Podle učení Černonožců je kruh symbolem života. A také naše osobní příběhy
můžeme lépe pochopit, když na ně nahlédneme v souvislosti s medicínským
kolem. Učení o čtyřech částech bytí a o koloběhu života nám umožní rozpoznat, jak se aktivně postavit ke svým problémům a řešit je tam, kde vznikly.
Medicínský kruh dostali v dávných dobách do vínku lidé mnoha
kultur a je také označován jako božský plán zachování míru a harmonie. Většina těchto kruhů znázorňuje v prvé řadě čtyři světové
strany a čtyři základní živly. Uprostřed je vždy místo vyjadřující
jednotu stvoření. Používají se při obřadech s různými záměry.
Základním poselstvím kruhů je víra v to, že všichni lidé se rodí
s duchovními hodnotami, které jim přidělil Stvořitel, a cílem je
připomenout jim jejich vnitřní moudrost a probudit ji.
Nenechte si ujít jedinečné setkáni s Pablem Russellem v intimním prostředí kostela sv. Václava v obklopení unikátní
výstavy Legendární indiánské kmeny, díky kterému můžete lépe proniknout ke své vlastní duchovní podstatě.
Vstup: 80,- Kč předprodej/ 100,- Kč na místě

Ve všem následujte Matku Zemi. Dívejte se, jak živí své děti, obléká je a poskytuje jim přístřeší,
utěšuje je svým dobrým tichem, když klesají na duchu. Bu te ve všem jako Matka Země.
(VESNICKÝ STAŘEŠINA; OGLALA SIOUXOVÉ)

Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a za radost ze
života. Jestliže nevidíš důvod, proč bys měl děkovat, dávej vinu sám sobě.
(TEKUMSEH; ŠONIOVÉ)
Protože máme rozum, máme právo ho používat při rozhodování, co je správné nebo špatné.
Měli bychom sledovat stezku, o níž se domníváme, že je správná – s vírou, že cokoli je, je správné.
(ČERNÝ SOKOL; SAUKOVÉ)

Prožijete skutečně dobrý život, budete-li pomáhat jeden druhému. Tak můžete učinit jeden
druhého š astným… vždy ochotni pro sebe vzájemně něco udělat. A měli byste to dělat, dokud
existuje země lidí.
(TANEC BÍLÉHO BIZONA; FOXOVÉ)
Pokud člověk dává sám ze sebe těm, jež potkalo neštěstí, jestliže jeho srdce říká:
„Děkuji ti, Velký Duchu,“ je možné uvěřit, že z toho nic nevzejde?
(DÍTĚ HROMU; KRÍOVÉ)
Žijeme, umíráme a jako tráva a stromy se obnovujeme z měkkých hrud hrobu. Kameny se drolí
a rozpadají, víry stárnou a upadají v zapomnění, rodí se však nové víry. Víra vesnic se už obrátila
v prach, ale jako stromy znovu vyrazí.
(STAŘEŠINA WANAPUMOVÉ)

4. – 6. 5. 2012 / FESTIVALOVÝ TIP
IP

ONENESS CENTRUM RUSAVA – VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ S PABLEM RUSSELLEM

Co je život? Je to záblesk světlušky v noci. Je to dech bizona v zimním období. Je to malý stín,
který se mihne trávou a ztratí se v západu slunce.
(VRANÍ NOHA; ČERNONOŽCI)

Jak nalézt účel svého života a doplnit svůj “medicine wheel“.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí pod vedením Pabla Russella dále rozvíjet. Během tří intenzivních dnů má
každý účastník možnost nahlédnout s odstupem na svůj život, pochopit místo, které v něm zaujímá, a naleznout
cestu, jíž by se měl dále v životě ubírat. Součástí programu bude i přiblížení obřadu hledání vize a očistný obřad
potní chýše.
Kontakt: Dušan Hanák osni@seznam.cz. nebo http://cestabizona.webnode.cz/
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„Kruh je jednota. Tím, že doplníme a realizujeme svůj medicínský kruh,
sjednotíme se s kruhem života, naplníme svůj úkol.“
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nedele
22. 4. - 17.00 hod. /
ó
Obecní dum
– Sál purkmistru
ò
ò

MNOHO TVÁŘÍ BRAZILSKÝCH INDIÁNŮ
Přednáška diplomatky a spisovatelky Jany Chaloupkové s projekcí ﬁlmu Červená země
Původní obyvatelé Brazílie tvoří rozmanitou škálu řady etnik. Někteří se již
zcela asimilovali s ostatním obyvatelstvem, jiní si stále udržují
své tradice a kulturu. Existují
i skupiny zcela bez kontaktu
s moderní civilizací. Indiáni
obývají vzdálené oblasti
Amazonie, pohraniční
pásy nedaleko Bolívie
a Paraguaye, žijí ale i ve
velkých městech. Mnozí se uchýlili k životu v rezervacích, jiní bojují za své právo
na půdu zděděnou po předcích. Jejich život, mýty a zvyky jsou zdrojem tajemna,
pojítkem s dobrodružnými výpravami do neznámých končin. Indiánskými motivy se
inspirují i karnevaly v Riu de Janeiru a Sao Paulu či bujarý festival na Amazonkou omývaném
ostrově Parintins.
Červená země
Snímek italsko-brazilské koprodukce z roku 2008 pojednává o životní realitě na území indiánů Guarani ve státě Mato Grosso do Sul na jihozápadě Brazílie. Aktéry jsou indiáni, tedy
neprofesionální herci. Vypráví o boji za právo na půdu, o lásce a střetu dvou zcela odlišných
civilizací. Jedná se o mimořádně působivý ﬁlm s netradičními autentickými hereckými
výkony.
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Vstup volný
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pondelí
23. 4. - 18.00 hod. / kino Mír
ó

AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
Vizionářské dílo zobrazující šílenou cestu za bohatstvím bájného El Dorada,
města zlata
Německo/Peru, 1972, 93 minut
Režie: Werner Herzog
Hrají: Klaus Kinski, Helena Rojo, Ruy Guerra, Alejandro Repulles…
Ačkoliv se Werner Herzog při natáčení ﬁlmu nechal inspirovat skutečnými událostmi z let 1560 až
1561, z doby kořistnických výprav Gonzala Pizarra do země Inků, není výpověď o historických faktech
tím hlavním poselstvím. Ústředním motivem se stalo krvavé dobyvačné putování Lope de Aguirreho
přezdívaného El loco (šílenec) za bájným inckým El Doradem, městem zlata. Hlavní roli ztvárnil Klaus
Kinski, herec již ze své přirozenosti démonického vzezření. Posedlost ústředního hrdiny a touha po
bohatství spolu s typickým výrazem herce v prostředí divoké a nezkrotně krásné přírody peruánských
pralesů, kde se ﬁlm skutečně natáčel, dohromady vytváří vizuálně silně působivý celek. Ten je navíc
doplněn tíživou hudbou Floriana Frickeho, která se taktéž stává nedílnou součástí výsledného dojmu.
Ke vzniku a natáčení ﬁlmu v divočině jihoamerické džungle se váže také spousta dramatických historek, které jen prohlubují dojem autenticity a zběsilosti atmosféry snímku, ať už se jedná o nedostatek
vody a potravy, jímž ﬁlmový štáb trpěl v odlehlém pralese, nebo nejrůznější herecké improvizace
režisérem předem neplánovaných scén a dialogů. Herecký projev Klause Kinského se tedy stejně
jako osud hlavního běsnícího hrdiny Lope de Aguirreho stává těžištěm ﬁlmu. Slovy ﬁlmového kritika
Roberta Eberta: „Muži poháněni vidinou velkého úspěchu se dopouštějí hříchu tím, že mají odvahu po
úspěchu sáhnout. Pak jsou rozdrceni nesmiřitelným vesmírem.“
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Vstup: 50,- Kč
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úterý 24. 4. - 16.00 hod. /
/ Obecní dum
– Sál purkmistru
ò
ò

BRATŘI A BRATRANCI ANEB...
INDIÁNI VE SKAUTSKÉ VÝCHOVĚ
Přednáška ke stoletému výročí
skautingu u nás
Náplní přednášky bude připomenutí zakladatelů skautingu lorda Baden Powella, Ernesta
Thompsona Setona a českého Antonína
Benjamina Svojsíka a oddílů společenství
Midewiwin, v němž jsou dnes zastoupeny
všechny tři skautské organizace (Junák, ABS
a Svaz skautů). Tématem budou samozřejmě
také indiánské motivace ve skautském hnutí
i začátky skautingu od roku 1912. Pozornost

bude věnována i osobě Miloše Seiferta, „českého Setona“, a jeho zásluze o založení LLM v Československu. Přednáška se zaměří také na indiánské prvky ve skautské činnosti, které zakořenily i v českém
prostředí (fenomén stanu týpí, rozšířenost indiánských jmen, názvosloví a symbolika, indiánské řemeslo atd.) nebo knihy s indiánskou tematikou ve skautském prostředí, především publikace Ivana
Makáska. Besedu budou uvádět Marek Matýsek Mara a Slavomír Václavský Mičinikwa.

Vstup volný
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úterý 24. 4. - 18.00 hod. / Obecní dum
– Klub Art
ò

KOUŘOVÉ SIGNÁLY
Na konci cesty poznají mladí hrdinové svou budoucnost a tajemství své minulosti
Kanada/ USA, 1998, 88 minut
Režie: Chris Eyre
Hrají: Adam Beach, Evan Adams, Irene Bedard, Gary Farmer…
Kouřové signály/ Smoke signals je ﬁlm s indiánskou tematikou, ale také historicky první ﬁlm natočený indiány samotnými. Děj diváky zavede do prostředí města i do indiánské rezervace. Do kontrastu
se tak dostávají dva odlišné světy, dvě odlišné kultury. Opozici vytváří i ústřední herecké duo Adam
Beach a Evan Adams, ztřeštěný vtipálek Thomas a rozvážný a klidný Victor z indiánské rezervace
Coeur d´Alene. Společně se vydávají na cestu do Phoenixu, kde musí Victor vyzvednout urnu svého
zesnulého otce. Ačkoliv bývá ﬁlm pro svou humornou polohu často charakterizován jako komedie,
nelze očekávat pouze úsměvnou roadmovie. Důležité místo zastávají i závažná témata a otázky, jako
je láska, přátelství, chyba a odpuštění, to vše navíc prodchnuto indiánskou tematikou a morálkou.
Snímek také upouští od standardních klišé a stylizací známých z romanticky laděných ﬁlmů o indiánech. Hlavní hrdinové se i přes svou rozdílnost během cesty sbližují, ale zároveň i hlouběji pronikají ke
svému vlastnímu nitru a podstatě, ke své přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Scénář k ﬁlmu napsal
Herman Alexe na základě svých čtyř povídek. Snímek získal také různá ﬁlmová ocenění – Cena za
nejlepší ﬁlm a Cena diváků (Sundance 1998) a další.

Vstup volný
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streda
25. 4.
ó

POCTA KARLU MAYOVI

170 let od narození a 100 let od úmrtí au
tora nezapomenutelných příběhů
V ozvěně stříbrné pušky a medvědobijky.
Karl May spatřil světlo světa v roce 1842 v malém městečku Ernstthalu v Sasku. Jako páté ze čtrnácti
dětí chudého tkalce prožil nuzné mládí. Krátce po svém narození oslepl, díky matčiným známostem
s lékaři se mu po „zázračné“ operaci vrátil zrak. Tuto epizodu z Mayova života považují mnozí badatelé za první mystiﬁkaci z řady dalších, které provázely autora celým životem. Cesta na literární
Olymp dobrodružné literatury byla spletitá a často i na hraně zákona. Vášnivý čtenář knih studoval
na učitelském semináři, v této době posílal své první literární pokusy do časopisů. Po skončení školy
začíná jeho velmi krátká učitelská kariéra, která končí prvním pobytem v žaláři za zcizení hodinek.
Po odpykání trestu má spíše našlápnuto ke kariéře drobného podvodníčka než k dráze úspěšného
povídkáře a spisovatele. Při druhém pobytu za mřížemi nastává lidský přerod Karla Maye, publikuje
první básně a zcela seriózně plánuje svou autorskou tvorbu. V roce 1875 se stává redaktorem časopisu
Der Beobachter an der Elbe a vydává v něm své první novely. Po dvou letech se stává autorem na
volné noze a v nakladatelství Puset vydává povídku Unter Würgern, kde se poprvé objevuje postava
Old Shatterhanda. Kromě povídek a knih s tematikou Divokého západu píše i řadu knih inspirovaných Dálným východem. Jeho povídky jsou vřele přijímány veřejností a překládány nejprve do francouzštiny. V následujících patnácti letech jsou Mayovy knihy překládány do anglické, české, italské,
holandské, ruské i maďarské verze. Zlomovým pro jeho spisovatelskou kariéru je rok 1887, kdy May
vydává dnes již indiánskou klasiku Syn lovce medvědů. Konec 19. století je pro Maye velmi úspěšný,
plodná autorská práce mu zajišťuje přízeň čtenářské obce a stává se zámožným a uznávaným. V roce
1893 se objevuje indiánská trilogie s legendárním Vinnetouem. Popularita přináší však i četné soudní
spory a nařčení z podvodů a mystiﬁkace. Mayovi se nedaří ani v soukromém životě, prochází několika
nervovými zhrouceními a rozvádí se se svou první ženou. Poslední léta Mayova života jsou poznamenána opakující se bulvarizací jeho života, spory s vydavateli a štvanicemi v tisku. Zoufalý autor
se brání autobiograﬁí Mein Leben und Streben. V roce 1912 umírá ve své přepychové vile na srdeční
selhání a zanechává svým čtenářům rozsáhlé literární dílo, které zažívá bouřlivou renesanci zejména
v 60. letech minulého století díky ﬁlmovým zpracováním s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem v hlavních rolích.
Zuzana Bornová
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9.00 a 11.00 hod. / Knihovna Petra Bezruce
ó

MŮJ BRATR VINNETOU
Program pro školy
Spisovatel Karel May (1842 – 1912) - povídání o jeho dobrodružném životě, románech, hrdinech,
ﬁlmech i výletech po stopách natáčení s výstavou knižních vydání jeho tvorby. Připomeňte si stále populární příběhy statečného Old Shatterhanda, ušlechtilého náčelníka Apačů a jejich literárního otce.
Uvádí autor knih Můj bratr Vinnetou a Tenkrát na Západě Karel Jordán.

18.00 hod. / Knihovna Petra Bezruce
ó

MŮJ BRATR VINNETOU
Speciální program k letošnímu Mayovu dvojímu kulatému životnímu jubileu i půlstoletí
od natočení legendárního Pokladu na Stříbrném jezeře.
Dobrodružná romantika, dětská fascinace, trvalé dospělé vzpomínky. Středoevropský literární a ﬁlmový fenomén, ba v dobrém slova smyslu kult. Napínavé romány, neohrožení hrdinové a jejich kouzelné zbraně, báječné ilustrace. Neodolatelné barvotiskové ﬁlmy, ikoničtí herci Brice a Barker, dodnes
úchvatná chorvatská místa natáčení. Karel May 1842 / 1912 / 2012 v podání autora úspěšné české
monograﬁe Můj bratr Vinnetou Karla Jordána.
Vstup volný
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ctvrtek
26. 4. - 18.00 hod. / Obecní dum
- Klub Art
ó
ò

„INDIÁNSKÉ FILMY “
Aneb co musíte vidět, abyste věděli… (kinolektorát Petra Rotrekla)
Pořad s podivným názvem kinolektorát je v rámci letošního festivalu zařazen do programu především
proto, neboť nás jako pořadatele mrzí, že některá stěžejní díla světové ﬁlmové tvorby, která velmi
silným a hlubokým způsobem zobrazila život indiánů, se nám jednoduše nevejdou do programové
nabídky. Připomeneme tedy zájemcům o „indiánskou ﬁlmograﬁi“ ta díla, která rozhodně znovu musí
vidět, aby věděli, vhlédli, naladili se… V kratších ﬁlmových sekvencích s doprovodem pokorného
komentáře nahlédneme na některé klíčové okamžiky historie, způsob života, mytologii, obřady a rituály ale i slavné osobnosti tak, jak je ztvárnili velcí ﬁlmoví režiséři. Zatančíme si tedy s Kevinem
Costnerem a vlky, seznámíme se s indiánskými bojovníky Šíleným koněm a Geronimem, podlehneme
magii indiánských pověstí vypravěče v Strážci snů nebo na sebe necháme působit část obrazového
poselství ﬁlmu Koyaanisqatsi s geniální hudbou Philipa Glasse. A možná přijde na chvíli i Vinnetou,
Ribanna a Old Shatterhand.
Petr Rotrekl

Vstup volný
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pátek 27. 4. - 20.00 hod./ Obecní dum
– Klub Art
ò

POTLACH SPŘÁTELENÝCH TÁBOROVÝCH OSAD
KAUFLAND, TESCO, GLOBUS A LIDL
U PŘÍLEŽITOSTI GRILMÁNIE S RÁDIEM NEČAS
Motto: „Každé ráno se sjíždí z hor

ˇ Ipsylon…“
parta z rance
Kauboj jménem Džon
Foto: Martin Kollár

Kamarádi!!!
Doba se změnila, ale my stále vzpomínáme na časy, kdy slova přátelství, čest a poctivost byla
více než 50 % slevy. Víme, že je čím dál těžší vrátit se do našich osad, které dnes spravují České lesy,
Mostecká uhelná a další inﬁkovaná klíšťata, protože stále usínáme s písní na rtech…
„V dáli za horama stojí chajda málá,
v dáli za horama stojí chajda málá…“
…rozhodli jsme se pokračovat v našich romantických výpravách. Denně máme na paměti páteční setkávání na malých nádražích, odkud jsme vyráželi společně do lesů, na stráně, k vodám, za
luky a šípy, ohněm a dýmem a při návratu naše nohy stíraly rosu na kolejích u stánků na levnou krásu.
Dnes táborové osady získaly nový rozměr. Proto se i nyní každý víkend setkáváme v nových osadách
Tesco, Globus, Lidl atd.
Jediné, co nám v našich nových T.O. chybí, je společná písnička v oddělení nábytku a teplé kamarádské slovo v oddělení lihovin.
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Proto svoláváme všechny staré dobré kamarády na výroční potlach, kde si postojíme, posedíme, zazpíváme. Toto „zvadlo“ je pro všechny kamarády a některé vytipované kamarádky (Platí pro Eriku ze
Zlatnik, Jiřku z Pišťa a pro tu blondynu, co byla u nás v osadě až do rana, však viš ne? Jak jsme ti řikali,
že jsi dost dobra...)
Všichni si vezměte s sebou své ﬁremní a značkové igelitky, kotlíky, ešusy, maskáče, usárny, celty,
lasa, biče, pouta, korzety, kozačky, klamerky, neopreny a přijďte všichni do Táborové osady Klub Art
v Beethovenově údolí.
Parkování pro V.I.P. kamarády zajištěno. Na závěr potlachu proběhne slavnostní raut a poté diskotéka
táborového dýdžeje Ládi Hurikána, který bude hrát na přání country trash metal ostravské zpěvačky
Haidy domů, Janku.
Za spojené články nadnárodních řetězců, s pozdravem pro Vás cokoli, šerifové ochranky
Čírek a Šídlo (Koudela & Siostrzonek)
Vstup: 100,- Kč předprodej / 120,- Kč na místě
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sobota 28. 4. - 19.00 hod.
/ Loutkové divadlo

ČEKÁNÍ NA KOJOTA

Indiánské povídky a písničky
Mluvené slovo: Jiří Lábus
Kytara, zpěv, příčná ﬂétna, mluvené slovo: Jan Jiráň
Zpěv: Bára Skočdopolová
Harfa: Ivana Pokorná
Kontrabas, zpěv: Daniel Šváb
Klavír, klávesy: Dominik Renč
Perkuse, vokály: Jan Noha

Kapela Botafogo vznikla před lety přímo na prknech divadla Studio Ypsilon. Hraje povětšinou Břevnovskou Bossa Novu, ale v repertoáru se objevují i písně folkové, indiánské a divadelní. A právě indiánské písně daly vzniknout pořadu Čekání na Kojota (indiánské povídky a písničky), kde hostuje kolega
z domovského divadla kapely Jiří Lábus.
Většina písniček pro Botafogo se zrodila z Jiráňových autentických deníkových záznamů – texty v odžibvejštině tak kupříkladu vznikly na základě pracovního pobytu v Kanadě a první verze španělských
písniček zase Jan Jiráň psal klacíkem do písku pláží na Menorce. V Jiráňových textech se odráží jeho
životní ﬁlozoﬁe i prožitá bolest, ale své zážitky dovede zabalit do humoru a poezie.

Vstup: 100,- Kč předprodej / 120,- Kč na místě
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nedele
29. 4. - 19.00 hod. / kostel sv. Václava
ó

KAPESNÍ POTLACH PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Od Vinnetoua k Native Americans. Magický lektvar hudby, textů, dokumentárních fotograﬁí a ﬁlmových fragmentů namíchá a nabídne samozvaný indiánský šaman Jan Horák
(věnováno Geronimovi).

Dreamcatcher, neboli lapač snů, má podle indiánské legendy za úkol chránit dobré sny a chytat ty zlé.
Možná patříte mezi ty, kteří se alespoň občas
nechávají unášet romantickým sněním o životě indiánů. V tom případě může být pro vás
toto posezení v kulisách výstavy Legendární
indiánské kmeny příležitostí konfrontovat
některé představy a zažitá klišé se skutečností. Prostřednictvím dokumentárních fotograﬁí Edwarda S. Curtise nebo
unikátních portrétů z kolekce Kurta Koeglera se podíváte do
historie, snímky Gwendolen Cates vám přiblíží současnost.
Seznámíte se se jmény uměleckých osobností jako jsou
Chris Eyre, Sherman Alexie a Shirley Cheechoo, poslechnete si ukázky současné native american music, jak ji prezentují
třeba Robbie Robertson, R. Carlos Nakai, Walela, Joanne Shenandoah, Little Wolf, Mary Youngblood, Johnny Whitehorse,
John Trudell, Ulali nebo Robert Mirabal. Dozvíte se, kterým ze
slavných amerických herců či zpěváků koluje v žilách indiánská
krev, ochutnáte mezcal a možná i indiánský „čučák“ z javoru.
A lapač snů při tom bude chránit vaše dobré sny, které můžete snít
s otevřenýma očima.
Jan Horák

Vstup: 50,- Kč
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pondelí
30. 4. - 17.30 hod. / kostel sv. Václava
ó

AUTOGRAMIÁDA A PREZENTACE NOVÝCH
KNIH CESTOVATELE A SPISOVATELE

MILOSLAVA STINGLA

18.00 hod. / kostel sv. Václava

INDIÁNI A DOBRODRUŽSTVÍ V CELÉM SVĚTĚ
Pořad cestovatele, spisovatele a indiánského náčelníka Miloslava Stingla
JUDr. PhDr. Miloslav Stingl patří k předním českým cestovatelům zaměřujícím se na vzdálené končiny obývané indiány a na jejich kulturu. Narodil se 19. prosince roku 1930 a za svůj život stihl poznat spoustu domorodých kultur v jejich přirozeném prostředí, vydat o nich řadu publikací a stát se
čestným náčelníkem kmene Kickapoo, přičemž získal indiánské jméno Okima („Ten, který vede“).
Pracoval v Akademii věd České republiky, kde se soustřeďoval na výzkum mimoevropských národů,
jejich kultur a umění, a prakticky celý život se věnoval cestování a pořádání nejrůznějších expedic,
v jejichž rámci poznal 151 zemí světa. Jeho hlavní zájem směřuje především ke kulturám indiánským,
k Mayům, Polynésanům, australským Aborigenům či Inuitům. Při svých pobytech v zahraničí působil
také na četných univerzitách a vědeckých ústavech a stal se členem Société des Américanistes a Société des Océanistes při UNESCO. Byl předsedou redakční rady měsíčníku Latinská Amerika, který spolu
s několika přáteli v roce 1965 založil, a místopředsedou Československé společnosti přátel Latinské
Ameriky. Stejně tak jako cestování a poznávání cizokrajných končin a kultur je stěžejním zájmem Miloslava Stingla literatura. Za dobu svého působení napsal 41 knih, které jsou populární nejen u nás,
ale také v zahraničí, kde jsou mnohdy přímo vydávány (Indiáni bez tomahavků, Indiáni na
válečné stezce, Za poklady mayských měst, Ostrovy krásy, lásky a lidojedů,
Ukradený totem, 2012: Mayové, jejich civilizace a zánik světa, Poslední svobodný Indián a řada dalších). Z cest po exotických
krajích pořizuje také ﬁlmové záznamy, z nichž v minulosti německá veřejnoprávní televize vytvořila seriál
s názvem Kolem světa s Miloslavem Stinglem, který
poté převzala a odvysílala také Česká televize.
Pro Slovenskou televizi připravil pořad nazvaný
Předkové a potomci Vinetua a moderoval také
cestopisný cyklus Československé televize Klub
cestovatelů. Mimo to připravoval četné pořady
pro rozhlas a publikoval řadu článku v novinách
i časopisech.
Vstup: 50,- Kč
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úterý 1. 5. - 15.00 hod.
ó
/ Detské
centrum Ctyrlístek
(Nákladní 29)
ó
ó

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DĚTSKÉHO
CENTRA ČTYŘLÍSTEK V OPAVĚ
Historie Dětského centra Čtyřlístek se datuje od roku 1946, kdy bylo založeno původně jako Kojenecký
ústav pečující o kojence ve válkou poznamenaném Slezsku. Dnes poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, výchovnou a sociálně právní péči dětem ve věku od narození do tří let. Centrum
dále umožňuje utajené (diskrétní) porody, poskytuje tzv. krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou
pomoc či pokoje sloužící maminkám a rodinným příslušníkům k zácviku v péči o dítě, k vyšetření sociálních problémů nebo byt pro nezletilé maminky a řadu dalších služeb.

Na počátku byl Život a Život chtěl zabít Nouzi. Nouze řekla, že když ji zabije, nebude mít Život nic
na práci. Tak člověk Nouzi ušetřil. A ona existuje dodnes a neustále člověka zaměstnává.
(STARODÁVNÁ LEGENDA; NAVAHOVÉ)

Láska je něco, co můžeš po sobě zanechat, když zemřeš. Tak je mocná.
(JOHN OHEŇ/ KULHAVÝ JELEN; LAKOTOVÉ)

Je dobré být laskavý k ženám v období mužné síly, protože se musíme svěřit jejich rukám na obou
koncích svého života.
(PES; OGLALA SIOUXOVÉ)
Podívej se na svého souseda tak, aby se rozzářil. Tvoje oči jsou zrcadlem tvé duše. A už si o sobě
myslíš, že jsi, nebo nejsi krásný, když rozzáříš oči, jsi krásný.
(TWYLAH NITSCH; SENEKOVÉ)
Příběhy tvoří kruh mezi věrohodnými sny a řečnickými gesty a ukazují význam propojení
přítomnosti a minulosti v životě lidu. Jak se mění lidé, mění se i příběhy, protože lidé, a ne fakta,
jsou středem nevyváženého světa.
(TED D. MAHTO; ČIPEVAJANÉ)
V nezměrné nekonečnosti najt, jíž říkáme věčnost, je možné osud změnit. Není nesmlouvavý!
Nejsme odsouzeni! Pouze jsme ztratili směr, dokážeme jej však znovu najít. Můžeme začít od začátku!
(RAMÓN CARBALA, UDRŽOVATEL TRADIC MAYSKÝCH MAMŮ)
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úterý 1. 5. - 19.00 hod. / kino Mír

PÁTÁ DOHODA
Jaroslav Dušek a divadlo Vizita
Toltékové…
…označení předkolumbovské civilizace obývající
Střední Ameriku, které v sobě nese řadu nejasností
a záhad. Informace o existenci tohoto národa do jisté
míry zprostředkovali Aztékové, kteří je považovali za
své moudré předky s vysokou úrovní kulturní vyspělosti. Toltékové obývali rozsáhlé území dnešního Mexika
vedle národa Mayů a pravděpodobně se podíleli i na
stavbě známého chrámu Chichén Itzá. Jistě šlo o velmi vyspělou civilizaci vyznávající tradiční náboženské
hodnoty podobně jako Olmecové, Aztékové či Mayové.
Měli také svůj speciální kalendář podobný v dnešní
době velmi diskutovanému kalendáři mayskému. Toltécká moudrost v současnosti ožívá zejména v souvislosti se znovuobjevením esoterického učení a ﬁlozoﬁe tohoto národa, k němuž dochází
především zásluhou popularizační literatury. Mezi významné a v literárním světě nepřehlédnutelné
publikace tohoto druhu patří Čtyři dohody a novější Pátá dohoda, jejichž autorem je Don Miguel Ángel
Ruiz a jeho syn Don José Ruiz, který se podílel na vzniku druhé z nich. Toltéky zde představuje jako
společenství s nadčasovou životní ﬁlozoﬁí, která i v dnešním světě má lidem stále co říct a má moc
změnit jejich pohled na svět, život, na sebe sama i na ostatní lidi („Být Toltékem je způsob života. Je to
způsob života, ve kterém nejsou žádní vůdci ani žádní podřízení, v němž máte svou pravdu a žijete podle
ní. Tolték je moudrý, divoký a svobodný.“). Výsledkem praktikování této ﬁlozoﬁe v běžném životě je pak
mistrovství uvědomění a přijetí sebe samého i ostatních ve skutečné a pravdivé podobě s odmítnutím
veškerých předsudků, domněnek a nepravostí. Jedině touto cestou je podle toltéckého učení v Ruizově podání možné dosáhnout absolutního štěstí a lásky.

Hrají: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, Pjér La Š´éz
Světelný design: Viktor Zborník
Jaroslav Dušek se s improvizovaným a odlehčeným ztvárněním světoznámé knihy Dona Miguela
Ruize Čtyři dohody opavskému publiku představil na 53. ročníku festivalu Bezručova Opava v roce
2010. V rámci letošního festivalu Další
břehy se diváci mohou těšit na pokračování
v podobě volného zpracování Páté dohody.
Opět nebude chybět humor, nadsázka a improvizace na jedné straně, na straně druhé
pak hluboké ﬁlozoﬁcké úvahy a moudrost
starých Toltéků. Jestliže Čtyři dohody jsou
návodem, jak se oprostit od předsudků
a přijmout nové životní přesvědčení, pak
Pátá dohoda je absolutním završením tohoto ﬁlozoﬁckého přístupu. Je to cesta, jak
naprosto a ve své úplnosti přijmout sebe
samého i všechny ostatní ve své skutečné
podobě, cesta ke štěstí a lásce.
„Je to pravda. Jsem Bůh. Ale Bohem jste i vy.
Jsme stejní, vy a já. Jsme obrazy světla. Jsme
Bohem.“
Stejně jako v roce 2010, kdy výtěžek ze
vstupného byl věnován na organizaci olympiády tělesně postižených sportovců a lidem postiženým
povodněmi na Liberecku, i letos bude představení beneﬁční. Finanční dar bude v rámci představení
předán Dětskému centru Čtyřlístek v Opavě.
Vstup: 320,- Kč a 290,- Kč (2 cenová pásma)

76

77

streda
2. 5. - 18.00 hod. / minoritský klášter
ó

MAYOVÉ, NEW AGE A KONEC
SVĚTA 2012?
Pořad Zuzany M. Kostićové a Tomáše Gráfa, host Miloslav Stingl
Všichni jsme asi už slyšeli, že v prosinci 2012 má podle Mayů nastat
konec světa. Je to ale pravda? Co pro nás vlastně onen bájný mayský kalendář chystá? Katastrofu, globální změnu vědomí nebo zhola nic? A jak
celý „fenomén 2012“ vlastně vznikl? Mohou za to populární spisovatelé,
new age guruové nebo hypotézy částečně vytvořila i sama věda?

Zuzana Marie Kostićová se narodila v roce 1980. Vystudovala religionistiku a iberoamerikanistiku na Karlově univerzitě a absolvovala
zahraniční stáže v Madridu, Texasu a Mexiku. Svou činnost a zájem
soustřeďuje především na mayskou kulturu a předkolumbovská
náboženství Střední Ameriky obecně. Společně s Markétou Křížovou
a Sylvií Květinovou je spoluautorkou knihy nazvané Krvavé rituály
Střední a Jižní Ameriky, publikace, která se věnuje původním rituálním praktikám a obřadům domorodého obyvatelstva Mexika a Jižní
Ameriky. Nejedná se ovšem o pouhý šokující výčet drastických náboženských praktik Aztéků, Inků a Mayů, ale o snahu o hlubší proniknutí do problematiky a pochopení duchovního rozměru těchto zvyklostí
v kontextu původních kultur.
Vstup: 50,- Kč
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Praktické informace:
Předprodej Sluna
Horní náměstí 17, Opava, 746 01
tel.: 553 712 319, sluna.opava@seznam.cz
www.slunaopava.wbs.cz
Pořádá statutární město Opava
Informace na tel.: 553 756 306, 604 229 363
e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz
www.opava-city.cz/dalsibrehy
www.facebook.com Staňte se fanoušky Dalších břehů!
Přejete-li si dostávat e-mailem aktuální informace o kulturních aktivitách,
napište na: kultura.opava@seznam.cz.
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Partneři festivalu

Realizace 16. ročníku festivalu „Další
Břehy“ je spoluﬁnancována z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

Záštita

Mediální partneři

Ten, který má sny s Tou, která přichází s ránem a s Tou, která má jiskry v očích...

