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2 318. ročník festivalu Další břehy Umění sportU ~ sport v Umění

Akce AkceMísto MístoČas Čas

pr
og

ra
m

program
so 5. 4. 17.00 Hudební happening s japonskými 

bubny taiko – vystoupení bubenické skupiny 

Wadaiko yosa–yosa

Kino Mír

Ondekoza – bubenická legenda  
(Eiga–Sai) – fascinující obraz proslulé bubenické 

komunity z ostrova Sado

ne 6. 4. 16.00 Sportovní exhibice v ping-pongu 
dvojice Orlowski – Panský

Kino Mír

Ping–pong (Eiga–Sai) – dynamický snímek 

z prostředí středoškolského ping–pongového klání 

s působivými sportovními výkony

po 7. 4. 16.00 Výtvarná soutěž opavských 
a mimoopavských školních družin 
na téma „Sport a umění“ a vyhlášení 
výsledků

Obecní 

dům – 

foyer

18.00 Ohnivé vozy – čtyřmi Oscary oceněné 

biografické drama podle skutečného příběhu 

britských běžců z pařížské olympiády 1924

Kino Mír

út 8. 4. 10.00 Pojte s námi sportovat ve tmě!  
– ukázky sportů pro zrakově postižené

ZŠ Havlíč-

kova

st 9. 4. 17.00 Ota Pavel: „Sport je jako pivo, nedá se 
ničím nahradit.“ – vernisáž výstavy

Obecní 

dům – 

Galerie

20.00 Zápas v divadelní improvizaci aneb 
Do divadla za sportem – hraje ostravské 

improvizační divadlo ODVAZ

Music 

club 13

po 31. 3. 18.00 Rivalové – skutečný příběh pilotů F1 Nikiho 

Laudy a Jamese Hunta, soupeřů na dráze i v životě

Kino Mír

út 1. 4. 17.00 S. O. S. – Sekundy opavského sportu  

– vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Žurka

Knihovna 

Petra 

Bezruče

19.30 La Putyka – akrobacie, tanec, loutky i sportovní 

výkony v originálním pojetí nového cirkusu Cirk 

La Putyka

Slezské 

divadlo

st 2. 4. 18.00 Věra 68 – vzlety a pády nejslavnější české 

gymnastky v dokumentárním filmu Olgy 

Sommerové / Beseda s Věrou Čáslavskou

Kino Mír

čt 3. 4. 11.15 Slavnostní zahájení festivalu – Věra 

Čáslavská a primátor Zdeněk Jirásek / Republiková 

přehlídka O nejlepší pohybovou skladbu 
dětí a mládeže s vyhlášením výsledků / 

Výtvarný happening Na vlnách ZUŠ

Víceúče-

lová hala 

Opava

18.00 Eiga–Sai – ozvěny festivalu japonských filmů 

a kultury / Tokijská olympiáda – strhující 

dokument, zachycující olympijské Tokio roku 1964 

/ Beseda s Věrou Čáslavskou

Kino Mír

pá 4. 4. 17.00 Černý pásek (Eiga–Sai) – příběh zápasu 

o duchovní podstatu karate

Kino Mír

19.30 Zápasník sépie (Eiga–Sai) – satirický snímek 

kafkovského stylu nahlíží s ironií na poslání 

profesionálních zápasů

Kino Mír

Datum DatumDen Den
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Akce AkceMísto MístoČas Čas

pr
og

ra
m

program
Datum DatumDen Den

čt 10. 4. 18.00 Viděno osmi – olympiáda v Mnichově 1972 

očima osmi světových filmových režisérů

Kino Mír

so 12. 4. 19.00 Federer – Nadal – posvátná tráva 

wimbledonského All England Clubu na divadelním 

jevišti, hrají: Marek Taclík a Jakub Prachař 

Slezské 

divadlo

po 14. 4. 18.00 Přehlídka národů – první část 

dokumentárního projektu Olympia, zobrazujícího 

letní OH konané roku 1936 v Berlíně – Leni 

Riefenstahl ve službách nacistického Německa

Kino Mír

út 15. 4. 18.00 Sport umění, umění sportu – literárně–

hudební scénický večer s herci Národního divadla 

moravskoslezského

Obecní 

dům – 

Klub Art

st 16. 4. 17.00 Sokol v umění – vernisáž výstavy fotografií  

a trojrozměrných exponátů

Dům 

umění – 

refektář

18.30 Antigone vzletem sokolím – divadelní 

dokument

Obecní 

dům – 

Klub Art

út 22. 4. 17.30 Nagano čili Hokej v opeře neboli Ostrov 
Hokej–do – filmová projekce opery a beseda 

s autorem libreta Jaroslavem Duškem

Obecní 

dům – 

Klub Art

20.00 Volná jízda umělecko-sportovní 
dvojice Jaroslav Dušek & Zdeněk 
Haník – přemítání o humoru ve sportu a umění 

s hudebními a filmovými smeči

Obecní 

dům – 

Klub Art

st 23. 4. 11.00 Tenisový turnaj pro milovníky bílého 
sportu přátelská tenisová exhibice organizátorů, 

hostů a účastníků  festivalu

Tenis

centrum 

Opava

19.00 Umění sportu – není spor tu! – divadlo 

Vizita a Jaroslav Dušek 

Kino Mír

čt 24. 4. 16.00 „Nemůžeme vyhrát všechny… 
ale můžeme to zkusit.“ – vernisáž výstavy 

Dámského výtvarného klubu SVČ Opava

OC  

Breda &  

Weinstein

17.00 Zakázané uvolnění – Sport v současné 
fotografii – prezentace Lucie L. Fišerové, 

odbornice na historii, teorii a kritiku fotografie

Obecní 

dům – 

Klub Art

19.00 Sportu zdar! / Za vítězství za katr – 

prezentace dvou úspěšných filmů studentů Slezské 

univerzity

Obecní 

dům – 

Klub Art

pá 25. 4. 18.00 Jakub Vágner: „ Jak jsem potkal ryby.“  

– pořad s rybářskou hvězdou světových oceánů, 

moří a řek

Kino Mír

20.30 Večírek sportovních emocí – aneb slavné 

okamžiky světového i domácího sportu  

Music 

club 13

so 26. 4. 19.00 Oslava svátku tance – dance show skupiny 

Tany Tany a dalších souborů

KD Na 

Rybníčku

ne 27. 4. 16.00 Minimarathon (Finis coronat opus 
– Konec korunuje dílo) – běžecký závod 

centrem města o délce 4 219,5 m

Horní 

náměstí
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úv
od

Zadíváme-li se na známou Myrónovu sochu Diskobola, nesporně nás okouzlí 
propracovanost jeho sportovního postoje, dokonalost metu diskem, jehož se 
už už hodlá vypustit ze své ruky. Pak bude následovat již elegantní dráha, kte-
rou disk ladně proseká v teplém, vlnícím se vzduchu antické Olympie. Jeho letu 
zabrání pouze „zvěčnělost“ bronzového, času nepodléhajícího korpusu, která 
však zároveň umožnila v dobách vzdálených stejně tak naší současnosti, jakož 
i někdejšímu „řeckému zázraku“ studium této disciplíny a fakticky i její návrat 

do sféry živého sportu.

Na druhé straně všichni pozorovatelé pozoruhodného díla si odnášejí i krásný 
umělecký zážitek. Zážitek z doteku neuvěřitelného krásna ztvárnění propraco-
vanosti lidského těla. Část pozorovatelů dokonce možná napadne, že je škoda, 
že Myrón nevytvořil i ženský protějšek svého slavného sportovce. Leč sport 

tehdy, na rozdíl od naší doby, byl výlučnou doménou mužů.

Sepjetí sportu a umění bylo pro řeckou vývojovou periodu mnoho staletí před 
Kristem naprosto samozřejmou věcí. Zdaleka se to neodráželo jen v různých 
památkách hmotné kultury obdivovaných dnes v předních světových muzeích 
a galeriích. Šlo o součást životního stylu občanů řeckých polis, o součást jejich 
kultury, která je jedním ze základních pilířů naší vlastní evropské civilizace. 
A to i při vědomí toho, že se dnes vše odehrává v poněkud jiných dimenzích. 

Ty letošní Další břehy jsou však dokladem toho, že i nyní umění a sport v urči-
tém úhlu pohledu prorůstají, tvoří cosi ideově košatého, příjemného, podně-
cujícího, nadějného, nepominutelného a hodného toho, abychom se k tomu co 
nejvíce přiblížili a nechali se unášet tímto zajímavým a rozkošným proudem. 
Třeba objevíme Diskoboly kolem nás, i v nás. A bude to krásný opavský duben 

2014!

primátor Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
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úv
od

„Umění sportu – sport v umění,  

to je – oč tu letos běží“! 

Hledáme a budeme hledat to, co umění a sport, tyto dva mimořádné společen-
ské fenomény, spojuje. Prozkoumáme nejen jejich nepominutelný emocionální 
a morální náboj, ale i společenský, politický i historický dopad. Sport jako dra-
ma, komedie i tragédie v Shakespearových hrách. Radost, vzrušení, nadšení, 
touha po vítězství, zadostiučinění, přejícnost, pohoda, zoufalství, zklamání, 
odhodlanost, naděje... A to vše v duchu fair play. Vždy není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se! Být na startu té velké hry a boje o krásu, sílu, rychlost, pruž-

nost, pevnost i odvahu. 

Sport a umění jsou největší vynálezy lidstva, tmel, jež spojuje národy, rasy, 
kontinenty. Dopřejme si jich tedy plnými doušky! 

Ve třiceti třech festivalových programech se z filmového plátna, divadelního či 
koncertního pódia, galerie výtvarného umění, tanečního parketu nebo literár-
ního salónu budeme dozvídat tajemství úspěchu i neúspěchu lidského konání, 
které usiluje o krásu a hledání hranic našich psychických i fyzických možností. 
Vždy i v Apollónově chrámu v Delfách se píše o receptu na dlouhověkost toto: 
„Nerozčiluj se, pěstuj tělo, divadlo a pij mléko s medem“. Sportu zdar a umění 

zvláště!

Petr Rotrekl – dramaturg festivalu
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Kino Mír
vstup: 90,- / 70,- Kč (OFK) I zasvěcený znalec díla sochařky Veroniky Richterové a grafika Michala Cihláře 

bude velmi překvapen  jejich  společnou monotématickou výstavou, která  je 
inspirována tabuizovaným světem sexshopů a dekadentní krásou fetišistické-
ho zboží. S nadhledem a bez studu se oba autoři doslova mazlí s vyhraněnou 
estetikou erotických pomůcek, na které dopadá červené příšeří. Tato kolekce 
linorytových BDSM zátiší, kožených masek a asambláží ze starých dámských 
kabelek je výsledkem práce posledních dvou let. Čerpá inspiraci z bohatého 
sortimentu zahraničních obchůdků pro dospělé. Dráždivá atmosféra obskur-
ních výkladů, regály plné úžasných superkompozic z erotických oblečků, kůže 
a latexu, důmyslné hračky… Byl by hřích výtvarně na toto nezareagovat.
Michal Cihlář i Veronika Richterová se s tímto bizarním tématem vyrovnávají 
s různou intenzitou již řadu let. Shodně říkají: „Cíleně dokumentujeme něco 
velmi autentického, něco křehkého a zároveň zatracovaného, co všudypří-
tomná globalizace rychle ničí zřizováním unifikovaných erotických řetězců. 
Pro nás je tento všeobecně démonizovaný umělý svět plný vzrušujícího šera 
a červených závěsů plnohodnotnou galerií fantaskních artefaktů. Ve své 
podstatě jde o tutéž zvenčí neuchopitelnou menšinovou subkulturu, jakou 
je i svět zverimexů, svět kluboven mladých modelářů nebo fitness center. 
Jediným rozdílem je, že svět modelářů, kynologů a posiloven je nám naprosto 
cizí a výtvarně nás nijak nevzrušuje.“ 
Jedná se tedy o opravdu vážně zpracované téma. Návštěvy zahraničních sex-
shopů přerostly dokonce až do  fotodokumentaristické  fáze.  Sbírku  snímků 
plánují oba autoři v budoucnu zpracovat knižně. Dosavadní celek budiž vní-
mán jako oslava radosti z dosažení opravdové tvůrčí svobody.

PhDr. Antonín Šáva

Niki Lauda jako disci-

plinovaný a precizní profe-

sionál a jeho věčný sok James 

Hunt, neodolatelný playboy, zbě-

silý, avšak brilantní řidič. Jedno ale 

mají oba společné, věčnou touhu po 

vítězství.

Snímek Rivalové vypráví skutečný příběh ži-

votního souboje dvou legend závodů Formule 1.  

Svět závratné rychlosti, adrenalinu a krásných dí-

vek, závody plné nebezpečí a neustálých zvratů, kde 

i nepatrná chyba může být osudnou.

Rivalita hlavních hrdinů se však neodehrává jen na okruzích, ale také v osob-

ním životě. I přesto mezi nimi existuje jistá forma vzájemného obdivu 

a zvláštního přátelství. Jeden druhému jsou inspirací i výzvou k čím dál 

lepším a zároveň riskantnějším výkonům. Vyhrát totiž může pouze jeden.

Ačkoliv se jedná o akční snímek zachycující prostředí závodů ze světa 

rychlých kol, není důvěrné ztvárnění tohoto dynamického aspektu 

na úkor ostatních kvalit. Film mimo svou akčnost vyniká také 

citlivým vykreslením charakterů samotných postav, 

zejména pak Daniel Brühl v roli Nikiho Laudy 

bývá filmovou kritikou hodnocen 

velmi kladně.

Skutečný příběh pilotů F1 

Nikiho Laudy a Jamese Hunta, 

soupeřů na dráze i v životě

USA, Německo, Velká Británie  

/ 2013 / 123 min.

Režie: Ron Howard

Scénář: Peter Morgan

Kamera: Anthony Dod Mantle

Hudba: Hans Zimmer

Hrají: Daniel Brühl, Chris 

Hemsworth, Alexandra Maria 

Lara, Olivia Wilde…

RIVALOVÉ
18.00 hod.pondělí 31. 3.

11Umění sportU ~ sport v Umění
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vstup: volný
Knihovna Petra Bezruče I zasvěcený znalec díla sochařky Veroniky Richterové a grafika Michala Cihláře 

bude velmi překvapen  jejich společnou monotématickou výstavou, která  je 
inspirována tabuizovaným světem sexshopů a dekadentní krásou fetišistické-
ho zboží. S nadhledem a bez studu se oba autoři doslova mazlí s vyhraněnou 
estetikou erotických pomůcek, na které dopadá červené příšeří. Tato kolekce 
linorytových BDSM zátiší, kožených masek a asambláží ze starých dámských 
kabelek je výsledkem práce posledních dvou let. Čerpá inspiraci z bohatého 
sortimentu zahraničních obchůdků pro dospělé. Dráždivá atmosféra obskur-
ních výkladů, regály plné úžasných superkompozic z erotických oblečků, kůže 
a latexu, důmyslné hračky… Byl by hřích výtvarně na toto nezareagovat.
Michal Cihlář i Veronika Richterová se s tímto bizarním tématem vyrovnávají 
s různou intenzitou již řadu let. Shodně říkají: „Cíleně dokumentujeme něco 
velmi autentického, něco křehkého a zároveň zatracovaného, co všudypří-
tomná globalizace rychle ničí zřizováním unifikovaných erotických řetězců. 
Pro nás je tento všeobecně démonizovaný umělý svět plný vzrušujícího šera 
a červených závěsů plnohodnotnou galerií fantaskních artefaktů. Ve své 
podstatě jde o tutéž zvenčí neuchopitelnou menšinovou subkulturu, jakou 
je i svět zverimexů, svět kluboven mladých modelářů nebo fitness center. 
Jediným rozdílem je, že svět modelářů, kynologů a posiloven je nám naprosto 
cizí a výtvarně nás nijak nevzrušuje.“ 
Jedná se tedy o opravdu vážně zpracované téma. Návštěvy zahraničních sex-
shopů přerostly dokonce až do  fotodokumentaristické  fáze. Sbírku snímků 
plánují oba autoři v budoucnu zpracovat knižně. Dosavadní celek budiž vní-
mán jako oslava radosti z dosažení opravdové tvůrčí svobody.

PhDr. Antonín Šáva

Jak obtížné je zachytit prchavé momenty sportovních výkonů, 

radost z vítězství, překonání sebe sama nebo nenaplněná očekávání 

sportovců i diváků, dokumentuje fotografická výstava Vladimíra Žurka. 

Nenápadný muž s fotoaparátem je nedílnou součástí mnoha sportovních 

klání na Opavsku, která poctivě více než 20 let dokumentuje.

Vladimír Žurek se specializuje  na sportovní fotografii od 90. let, kdy 

započala spolupráce se sportovní rubrikou týdeníku REGION. Je držitelem 

několika prestižních ocenění. V roce 2010 zvítězil v celostátní soutěži 

o nejlepší amatérskou fotografii. V témže roce jeho sportovní 

snímek zvítězil ve fotosoutěži „Vteřiny vítězství“, kde, 

řečeno sportovní terminologií, se sešla celá řada borců 

z řad profesionálních i amatérských fotografů. 
V roce 2013 získal jeho  snímek 1. cenu  v soutěži 

„Život nejen na kolech“, která dokumentuje 
život lidí na invalidním vozíku.

Zuzana Bornová

Vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Žurka
Výstava potrvá  do 30. 4.  

2014.

   S. O. S. – SEKUNDY OPAVSKÉHO SPORTU

17.00 hod.úterý 1. 4.

13Umění sportU ~ sport v Umění
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vstup: 390,- / 350,- / 290,- Kč

Inscenace La 
Putyka, kterou bude 

moci opavské publikum 
zhlédnout, nahlíží na atmosféru 

české putyky „skelným pohledem 
střízlivého půllitru“. Objevuje hospod-

skou fantazii a změněnou realitu, kdy na 
chvíli přestávají platit fyzikální 
zákony a diváci 
j s o u 

svědky neče-
kaných akrobatických, 

hudebních i pohybových jevů. Co 
se honí v hlavách hospodských 
štamgastů, to předvádějí mistři 
ČR v akrobatických skocích na 
trampolíně, profesionální taneční-
ci nebo mistr bojového umění wu-
-shu. Představení je doprovázeno 

živou hudbou a zpěvem tria Andrej 
Rády, Jan Balcar a Pavel Skála, která 

není pouhým doprovodem, ale samo-
statnou jednotkou, jenž dodává „šá-
vu“ pohybovým akcím. S inscenací La 

Putyka se soubor zúčastnil festivalů 
v Sydney, Shanghaii, Sarajevu, 

Edinburghu atd.

Slezské divadlo I zasvě- cený znalec díla sochařky Veroniky Richterové 
a grafika Michala Cihláře bude velmi pře-

kvapen  jejich  společnou  monotéma-
tickou  výstavou,  která  je  inspirována 
tabuizovaným  světem  sexshopů 
a  dekadentní  krásou  fetišistického 
zboží. S nadhledem a bez studu se 
oba autoři doslova mazlí s vyhraně-
nou estetikou erotických pomůcek, 
na  které  dopadá  červené  příšeří. 

Tato  kolekce  linorytových  BDSM  zá-
tiší,  kožených  masek  a  asambláží  ze 

starých dámských kabelek je výsledkem 
práce posledních dvou let. Čerpá inspiraci 

z  bo- hatého  sortimentu  zahraničních  obchůdků 
pro  dospělé.  Dráždivá atmosféra obskurních výkladů, regály plné 
úžasných superkompozic z erotických oblečků, kůže a latexu, důmyslné hrač-
ky… Byl by hřích výtvarně na toto nezareagovat.
Michal Cihlář i Veronika Richterová se s tímto bizarním tématem vyrovnávají 
s různou intenzitou již řadu let. Shodně říkají: „Cíleně dokumentujeme něco 
velmi autentického, něco křehkého a zároveň zatracovaného, co všudypří-
tomná globalizace rychle ničí zřizováním unifikovaných erotických řetězců. 
Pro nás je tento všeobecně démonizovaný umělý svět plný vzrušujícího šera 
a červených závěsů plnohodnotnou galerií fantaskních artefaktů. Ve své 
podstatě jde o tutéž zvenčí neuchopitelnou menšinovou subkulturu, jakou 
je i svět zverimexů, svět kluboven mladých modelářů nebo fitness center. 
Jediným rozdílem je, že svět modelářů, kynologů a posiloven je nám naprosto 
cizí a výtvarně nás nijak nevzrušuje.“ 
Jedná se tedy o opravdu vážně zpracované téma. Návštěvy zahraničních sex-
shopů přerostly dokonce až do  fotodokumentaristické  fáze. Sbírku snímků 
plánují oba autoři v budoucnu zpracovat knižně. Dosavadní celek budiž vní-
mán jako oslava radosti z dosažení opravdové tvůrčí svobody.

PhDr. Antonín Šáva

Cirk 
La Putyka je 
divadelní soubor, 
který se vlastním neotře-
lým způsobem věnuje žánru 
„nový cirkus“. Ve svých před-
staveních překračují hranice mezi 
akrobacií, tancem, sportem, koncer-
tem i loutkovým divadlem. S profesio-
nálním přístupem tak vytváří osobitou 
poetiku, které nechybí ani nosné sdělení, 
myšlenka či příběh.
Společnost Cirk La Putyka, o.p.s.  
byla založena v roce 
2009, jejím 

uměleckým 
ředitelem byl jmeno-

ván Rostislav Novák. Tým Cirk 
La Putyka tvoří celkem 42 lidí, v reperto-

áru mají v současnosti čtyři inscenace (La 
Putyka, Up´End´Down, Slapstick Sonata, 
Risk). V koprodukci s divadlem Minor pak 
vytvořili představení A crikus bude?!. 
Spolupracují také se známými soubory 
a umělci, jako je například Maksim 
Komaro, Tilde Björfols, Daniel Gul-
ko, Jiří Havelka, Bonaventura Ga-
con, The Race Horse Company, 
Ieto, lektoři Cirque du So-
leil nebo Francouzské 
Národní cirkusové 
školy.

Akrobacie, tanec, loutky 
i sportovní výkony v origi-

nálním pojetí nového cirkusu Cirk 
La Putyka

Koncepce a režie: Rostislav Novák,  
SKUTR a kolektiv

Hudba: Jan Maxián, Jakub Prachař,  
Vojtěch Dyk, Petr Kaláb

Scéna: Hynek Dřízhal a kolektiv
Kostýmy: Kristina Nováková Záveská

Hrají: Jiří Kohout, Michal Boltnar, Jiří Weiss-
mann, Zuzana Havrlantová, Alexandr Vol-

ný, Daniel Komarov, Tereza Toběrná, 
Zbyněk Šporc, Michal Vodenka 

a Anna Schmidtmajerová

LA PUTYKA

19.30 hod.úterý 1. 4.

15Umění sportU ~ sport v Umění
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vstup: volnýKino Mír I zasvěcený znalec díla sochařky Veroniky Richterové a grafika Michala Cihláře 
bude velmi překvapen  jejich společnou monotématickou výstavou, která  je 
inspirována tabuizovaným světem sexshopů a dekadentní krásou fetišistické-
ho zboží. S nadhledem a bez studu se oba autoři doslova mazlí s vyhraněnou 
estetikou erotických pomůcek, na které dopadá červené příšeří. Tato kolekce 
linorytových BDSM zátiší, kožených masek a asambláží ze starých dámských 
kabelek je výsledkem práce posledních dvou let. Čerpá inspiraci z bohatého 
sortimentu zahraničních obchůdků pro dospělé. Dráždivá atmosféra obskur-
ních výkladů, regály plné úžasných superkompozic z erotických oblečků, kůže 
a latexu, důmyslné hračky… Byl by hřích výtvarně na toto nezareagovat.
Michal Cihlář i Veronika Richterová se s tímto bizarním tématem vyrovnávají 
s různou intenzitou již řadu let. Shodně říkají: „Cíleně dokumentujeme něco 
velmi autentického, něco křehkého a zároveň zatracovaného, co všudypří-
tomná globalizace rychle ničí zřizováním unifikovaných erotických řetězců. 
Pro nás je tento všeobecně démonizovaný umělý svět plný vzrušujícího šera 
a červených závěsů plnohodnotnou galerií fantaskních artefaktů. Ve své 
podstatě jde o tutéž zvenčí neuchopitelnou menšinovou subkulturu, jakou 
je i svět zverimexů, svět kluboven mladých modelářů nebo fitness center. 
Jediným rozdílem je, že svět modelářů, kynologů a posiloven je nám naprosto 
cizí a výtvarně nás nijak nevzrušuje.“ 
Jedná se tedy o opravdu vážně zpracované téma. Návštěvy zahraničních sex-
shopů přerostly dokonce až do  fotodokumentaristické  fáze.  Sbírku  snímků 
plánují oba autoři v budoucnu zpracovat knižně. Dosavadní celek budiž vní-
mán jako oslava radosti z dosažení opravdové tvůrčí svobody.

PhDr. Antonín Šáva

18.00 hod.středa 2. 4.

17Umění sportU ~ sport v Umění

Nejúspěšnější československá sportovkyně všech dob 
Věra Čáslavská, sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých 

a čtyři stříbrné z olympijských her. Po velkém vítězství na mexické 
olympiádě roku 1968 byla vyhlášena nejlepší sportovnkyní světa a stala 

se tak jednou z nejpopulárnějších žen své doby. Za dobu své sportovní 
kariéry získala titul čtyřnásobné mistryně světa a jedenáctinásobné mistryně 

Evropy. V roce 1991 byla v New Yorku uvedena do Dvorany slávy, v témže roce jí 
byl Mezinárodním olympijským výborem udělen Olympijský řád, stala se držitelkou 

nejvyššího japonského vyznamenání Řádu vycházejícího slunce z roku 2010 a mnoha 
dalších ocenění. V letech 1990-1996 předsedala Československému olympijskému 
výboru a v letech 1995-2001 byla také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Do veřejného života v Československu Věra Čáslavská vstoupila také jako signatářka 
významného dokumentu Pražského jara Dva tisíce slov. Proti okupaci Československa 
symbolicky protestovala i na stupíncích vítězů právě na Mexické olympiádě roku 1968. 
Tyto postoje však zapříčinily její společenský pád v následující době normalizace, který 
byl vystřídán opětovným vzestupem po roce 1989. V lednu roku 1990 si Věru Čáslavskou 
vybral za svou poradkyni pro sociální věci a sport prezident Václav Havel, o rok později 

pak začala působit jako jeho asistentka. Ze společenského 
života ji o několik let později vyřadila rodinná tragédie, 

trvalo asi 16 let, než se na veřejnost opět vrátila.
Není divu, že zpracování celovečerního dokumen-

tu věnovaného Věře Čáslavské se ujala právě do-
kumentaristka a pedagožka Olga Sommerová, 
které jsou sociální témata i politická histo-
rie naší země vlastní. V dokumentu nahlí-
ží jednak osud samotné Věry Čáslavské 

jako úspěšné sportovkyně, ženy, ale 
také důlěžité zvraty našich dějin, 

které se nejen na jejím osobním 
a profesním životě značně 

podepsaly.

VĚRA 68

Vzlety 
a pády nejslav-

nější české gymnastky 
v dokumentárním filmu 

Olgy Sommerové

Beseda s VĚROU ČÁSLAVSKOU
ČR / 2012 / 90 min.

Režie: Olga Sommerová
Hudba: Aleš Březina

Hrají: Václav Havel, Věra 
Čáslavská, Jan Potměšil, 

Martin Vačkář, Dana 
Zátopková…
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vstup: volný
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práce s dětmi přináší i ka-

ždoroční medailové úspěchy. I v loň-

ském finále, které proběhlo v rámci největší 

akce v ČR pod názvem „Česko se hýbe“, zvítězila 

ZŠ Englišova ve dvou kategoriích (I. i II. stupeň) a právem 

si odvezla do slezské metropole i cenu pro nejlepší skladbu 

celého mistrovství. Členkou čestného předsednictva v letošním 

roce bude i Věra Čáslavská, nejúspěšnější sportovkyně světa z roku 

1968, nejlepší sportovkyně České republiky, držitelka četných význam-

ných sportovních ocenění a medailí.
Jan Škrabal (ředitel ZŠ Englišova)

Výtvarný happening NA VLNÁCH ZUŠ

Můj nejoblíbenější sport je omdlívání. Parádně vám to vyčistí hla-

vu a napadne vás akce k zahájení Dalších břehů. K tomu mám 

vynikající studenty, kteří vymyslí způsob realizace a vhod-

nou hudbu, tímto děkuji Pavlínce Fričové a Miroslavu 

Janečkovi. Přidejte nadšení, pevnou vůli a mnoho 

hodin nácviku, profesionální sportovci to jis-

tě znají. My sice nejsme sportovci, ale 

jsme tancující umělci. A přináší-

me vám radost a umělecký 

zážitek.

SLAVNOSTNÍ 

ZAHÁJENÍ 

FESTIVALU

Víceúčelová hala Opava
11.15 hod.čtvrtek 3. 4.
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Zuzana Tázlarová



20 2118. ročník festivalu Další břehy Umění sportU ~ sport v Umění

Kino Mír
18.00 hod.čtvrtek 3. 4.

Festival japonského filmu a kultury 
EIGA-SAI, realizovaný Česko-japonskou spo-

lečností a Velvyslanectvím Japonska v ČR, se v letoš-
ním roce uskuteční již posedmé. Předcházejících šest roč-

níků dokázalo, že japonská tvorba a kultura, v různých ohledech 
vzdálená kultuře naší, je pro českého vnímatele velikým přínosem 

i obohacením a může v mnohém rozvíjet naši představivost a schop-
nost sebereflexe v širším kontextu. Za dobu existence festivalu se přinej-

menším zdvojnásobil počet promítaných snímků i návštěvníků.
Filmy, které mohou čeští diváci zhlédnout, však nejsou výběrem „toho nej-
známějšího“ z japonské kinematografie. Naopak jde o snahu zprostředkovat 
smysluplnou alternativu ke komerční filmové produkci a poskytnout tak mož-
nost zorientovat se v záplavě japonských filmů prostřednictvím pečlivě vybra-

ných kvalitních snímků, které jinak v českém prostředí nejsou k vidění.
V letošním roce se připomíná 50. výročí konání Olympijských her v Tokiu 
1964, které byly nejen pro Japonsko, ale i pro ČR v mnohém významné. 

Hlavním tématem festivalu EIGA-SAI se tedy stal sport. Nejinak je tomu 
i v případě opavského festivalu Další břehy, který v letošním roce 

poskytne svým příznivcům exkluzivní ochutnávku těchto vy-
braných snímků japonské kinematografie. Nejen sport, ale 

také jeho souvislost s uměním a tradicemi tak dají ná-
vštěvníkům festivalu možnost nahlédnout no-

vým způsobem na japonskou kultu-
ru jako takovou.

Ozvěny festivalu 
japonských filmů 

a kultury
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vstup: 60,- Kč

Strhující 

dokument, 

zachycující olympijské 

Tokio roku 1964

Japonsko / 1965 / 170 min.

Režie: Ichikawa Kon

Scénář: Ichikawa Kon, Wada Natto, 

Shirasaka Yoshio, Tanikawa Shuntarō

Kamera: Miyagawa Kazuo

Hudba: Mayuzumi Toshirō

Hrají: Mikuni Ichirō 

 (vypravěč)

TOKIJSKÁ 
OLYMPIÁDA

23Umění sportU ~ sport v Umění

S n í m e k Tokijská olympiáda po zve-řejnění na festivalu v Cannes roku 1965 doslova rozvířil vody filmové dokumentaristiky. 
Režisér Kon Ichikawa uchopil téma olympijského dění 

vlastním neotřelým způsobem. Specifickou optikou sleduje 
toto prostředí na pomezí dokumentu a filmu hraného. Sám Ichika-

wa k dokumentu říká: „ Stalo se to poprvé, že jsem točil dokumentární film. 
Ale již od svých začátků jsem byl přesvědčen, že není žádný rozdíl mezi filmem 

dokumentárním a hraným. V každém případě jde o to udělat film. Ponechávám 

divákovi volnost, aby zařadil Tokijskou olympiádu do jedné nebo druhé kategorie.“ 

Ichikawovi jde o co nejvěrnější zachycení prostředí, detailů a momentů, které 

dohromady v mysli diváka tvoří autentický a nezkreslený obraz olympijské reality. 

Takováto forma zpracování filmu, který byl vytvořen „na objednávku“ a jehož nato-

čení před Ichikawou odmítl Kurosawa Akira, Imamura Shōhei i Shindō Kaneto, ne-

odpovídala oficiální představě. Snímek zavrhnul tehdejší japonský ministr pro olym-

piádu i ministr kultury. Přes odmítavé postoje a následné dramatické spory byl však 

film nakonec uznán a veřejně prezentován. Dostalo se mu nebývalého diváckého 

i komerčního úspěchu v Japonsku i vysokého hodnocení v zahraničí.

Scénář, na jehož přípravě se podílel Ichikawa se svou ženou společně se scéná-

ristou Shirasakou Yoshiem a básníkem Tanikawou Shuntarōem, pojímá tokij-

skou olympiádu jako jedno velké drama. Tým kameramanů měl při natáčení 

k dispozici 103 kamer a obrovské množství teleobjektivů, z nichž nejdel-
ší dokázal zachytit i drobný pobyh způsobený bušením srdce či krů-

pěje potu na tělech sportovců. Jedinečná byla i práce zvukařů, 
diváci mohou slyšet autentický dech sportovců, protrhnutí 

cílové pásky apod. Všechny tyto detaily jsou samo-statnými segmetny, které dohromady vytváří celkový působivý obraz olympij-ské skutečnosti.

Kino Mír
18.00 hod.čtvrtek 3. 4.
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ČERNÝ PÁSEK 

vstup: 60,- Kč 

(jednotné vstupné pro tento i ná-

sledující snímek Zápasník sépie)

25Umění sportU ~ sport v Umění

Kino Mír
17.00 hod.pátek 4. 4.

Děj snímku Černý 
pásek se odehrává v Ja-
ponsku třicátých let dvacá-
tého století, v době narůstající 
militarizace země. V roce 1932 

vpadne do svatyně tradičního karate, 
dódža v lesích na jižním Kjúšú, vojen-

ská jednotka s cílem zabavit ji pro vojenské 
účely. Trojice adeptů Taikan, Giryū a Chōei, která 

se zde doposud pokojně věnovala duchovní praxi karate-dó, je tak posta-
vena před dilema. Na jedné straně úřední příkaz a možnost se zdánlivou 
ctí své umění odevzdat do služeb armády, na straně druhé volba zachování 
duchovního a morálního odkazu svého mistra Shibahary Eikena, který své 
žáky zapřísahá, aby karate nikdy nepoužili jako smrtícího prostředku. Film 
zachycuje nejen boj militantní, ale také boj v mysli každého z adeptů, kteří 
usilují o nalezení smysluplné cesty pro karate v době, kdy jsou jeho stěžejní 

hodnoty zpochybňovány.
Snímek je výjimečný také mírou své autenticity v ohledu na bojové umění ka-
rate. V hlavních rolích vynikají výborní karatisté – Naka Tatsuya, známý i v Čes-
ké republice, a Yagi Akihito z prastarého karatistického rodu. Diváci tak budou 

moci zhlédnout opravdový karatistický koncert.

Příběh zápasu  

o duchovní podstatu karate

Japonsko / 2007 / 95 min.

Režie: Nagasaki Shun´ichi

Scénář: Iida Jōji

Kamera: Kaneko Masato

Hudba: Satō Naoki

Hrají: Yagi Akihito,  

Naka Tatsuya,  

Suzuki Yûji…



26 2718. ročník festivalu Další břehy Umění sportU ~ sport v Umění

ZÁPASNÍK 
SÉPIE 

vstup: 40,- Kč 

(samostatně pro tento snímek)

27Umění sportU ~ sport v Umění

Kino Mír19.30 hod.pátek 4. 4.

Komediální snímek, 

jehož režisérem je Kawa- 

saki Minoru (který na svém kon-

tě má filmy jako Krab bankéřem či 

Sekční šéf je koala), prostřednictvím své-

rázné minimalistické výpravy zpracovává romantický příběh 

vášně, strachu, touhy po vítězství a po štěstí. Zároveň předkládá 

také svéráznou vizi poslání profesionálního zápasu, plnou kouzel-

ně absurdních situací.

„Když japonský zápasník zvítězí nad desetinohým netvorem, jako jsi ty, 

Sépie, začnou si Japonci zase věřit – věřit, že si poradí s neuchopitelnými 

hrozbami dnešního světa, jako je terorismus, stárnutí společnosti nebo zvíře-

cí viry. Když japonský borec Gōdōzan poprvé knock-outoval Američana, byl to 

impuls pro opětovný vzrůst národního sebevědomí i pro ekonomické vzepětí.“

 

Satirický snímek 
kafkovského stylu 

nahlíží s ironií na poslání 
profesionálních zápasů

Japonsko / 2004 / 91 min.
Režie: Kawasaki Minoru

Scénář: Kawasaki Minoru,  
Migita Masakazu

Kamera: Nagano Yasutaka
Hudba: Ishii Masako

Hrají: Akira, Nishimura Osamu, 
Ishida Kana…
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Kino Mír
17.00 hod.sobota 5. 4.

Skupina Wadaiko yosa-yosa vznikla v Praze 

v roce 2005 jako taiko-klub Česko-japonské společnosti. 

Jana Votrubová, umělecká vedoucí skupiny, absolvovala během 

dvouletého pobytu v Japonsku tradiční průpravu a specializační kurzy 

(Taiko-centrum Kjóto). Mimoto se velmi úzce sžila s tradičním prostředím 

a zúčastnila se nepřeberného množství lidových slavností.

„Wadaiko“ znamená „japonské bubny“. Wadaiko patří v Japonsku ke každé li-

dové slavnosti. Je to forma společné extáze a společné práce. Wadaiko není 

doménou pouze profesionálních hudebníků. Podílet se může každý, 

kdo je ochoten se podřídit této tradici, cítí za ni spoluzodpověd-

nost a je ochoten ji předávat dalším generacím. Wadaiko 

umí probouzet síly v člověku i v přírodě, pomáhá 

ztraceným nacházet odhodlání.

Vystoupení  

bubenické 

skupiny Wadaiko  

yosa-yosa

HUDEBNÍ    
 HAPPENING 
  S JAPONSKÝMI 

BUBNY TAIKO

vstup: 80,- Kč

(jednotné vstupné i pro následující 

snímek Ondekoza - bubenická legenda)
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Umělecký dokument jednoho z pozoruhod-
ných tvůrců japonské „nové vlny“ předsta-
vuje svéráznou bubenickou komunitu sídlící 
v nehostinných podmínkách ostrova Sado, 
kterou spojuje hra na starobylé bubny taiko 
i maratónský běh. Poému, která je oslavou 
vitální energie, sálající z nahých těl bubeníků 
i z ohlušujícího mořského příboje, je možno 
považovat za umělecký vrchol režiséra Katōa 

Taie. Film byl poprve uveden až 9 let po reži-
sérově smrti a získání jeho původní kopie pro 

festival EIGA-SAI je skutečnou raritou.
Fascinující náboj divadla bunkaru s živou loutkou, 

vzrušující záběry extatického výkonu hráče na obří 
buben, rituální výroba masek pro chrámové slavnosti, každo-

denní běh polonahých otužilců po zasněženém pobřeží 
i mrazivě působivá autentická diskuze děvčat o rodi-

ně a celibátu. To vše jsou střípky, které dohroma-
dy v divákově mysli skládají fascinující ob-

raz této proslulé bubenické komuni-
ty i lidových tradic ostrova 

Sado.

Kino Mír

Fascinující 
obraz proslulé  

bubenické komunity 
z ostrova Sado

Japonsko / 1981, 1994 / 107 min.
Reřie: Katō Tai

Scénář: Nakakura Shigeo
Kamera: Maruyama Keiji
Hudba: Nishizaki Hideo
Hrají: Kawauchi Toshio, 

Hayashi Eitetsu,  
Ői Yoshiaki…

ONDEKOZA
– BUBENICKÁ 
LEGENDA (EIGA-SAI)
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JINDŘICH PANSKÝ
Největší úspěchy:

- Mistr Evropy v mixu
- dvojnásobný vícemistr světa  

ve čtyřhře a v mixu
- dvakrát druhé místo na turnaji  

TOP 12
- dvanáctinásobný Mistr  

Československa

Kino Mír
16.00 hod.neděle 6. 4.

MILAN ORLOWSKI

Největší úspěchy:
- trojnásobný Mistr Evropy  

ve dvouhře, čtyřhře a v mixu
- dvojnásobný vítěz turnaje TOP 12

- vícemistr světa ve čtyřhře s Panským
- dvacetinásobný Mistr Československa

- jeden z nejpopulárnějších stolních 
tenistů v Evropě

PING-PONG 
(EIGA-SAI)  

SPORTOVNÍ ExHIBICE DVOJICE 
ORLOWSKI - PANSKÝ

vstup: 100,- / 60,- Kč 

(ZTP a děti do 15 let, jednotné vstupné  

i pro následující snímek Ping-pong)
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PING-PONG

Kolik toho 
může prozradit zvuk 

míčku o lidské povaze? Přinej-
menším tolik, co jeho jméno. Ex-

centrický Hoshino má od dětství jasno, 
bude ping-pongovou hvězdou. Naproti 

tomu introvert Tsukimoto tvrdí, že ping-
-pongem jen zabíjí čas a nudu. Záhy však divák 
pochopí, že ping-pong má zásadní význam pro 

oba, je pro ně doslova osou vesmíru.
Snímek má všechny rysy typické pro úspěšné japonské 
filmy současnosti - nápaditá kamera, vizuální nadsázka, 
efektivní střih, kombinace komediálních prvků s půso-
bivým citovým nábojem a poselstvím. To vše doplňu-

jí skvělé profesionální sportovní výkony. Režisér 
Sori Fumihiko byl na začátku svého působe-

ní u filmu specialistou na vizuální efek-
ty. Film Ping-pong je toho jas-

ným důkazem.

Kino Mír

Japonsko / 2002 / 
114 min.

Režie: Sori Fumihiko
Scénář: Kudô Kankurô

Kamera: Sakō Akira
Hudba: Yamada Hitoshi

Hrají: Kubozuka Yôsuke,  
Iura Arata, Takenaka 

Naoto …

PING-PONG 
Dynamický snímek z prostředí středoškolského ping-pongového 

klání s působivými sportovními výkony
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vstup: volný
Obecní dům – foyer I zasvěcený znalec díla sochařky Veroniky Richterové a grafika Michala Cihláře 

bude velmi překvapen  jejich společnou monotématickou výstavou, která  je 
inspirována tabuizovaným světem sexshopů a dekadentní krásou fetišistické-
ho zboží. S nadhledem a bez studu se oba autoři doslova mazlí s vyhraněnou 
estetikou erotických pomůcek, na které dopadá červené příšeří. Tato kolekce 
linorytových BDSM zátiší, kožených masek a asambláží ze starých dámských 
kabelek je výsledkem práce posledních dvou let. Čerpá inspiraci z bohatého 
sortimentu zahraničních obchůdků pro dospělé. Dráždivá atmosféra obskur-
ních výkladů, regály plné úžasných superkompozic z erotických oblečků, kůže 
a latexu, důmyslné hračky… Byl by hřích výtvarně na toto nezareagovat.
Michal Cihlář i Veronika Richterová se s tímto bizarním tématem vyrovnávají 
s různou intenzitou již řadu let. Shodně říkají: „Cíleně dokumentujeme něco 
velmi autentického, něco křehkého a zároveň zatracovaného, co všudypří-
tomná globalizace rychle ničí zřizováním unifikovaných erotických řetězců. 
Pro nás je tento všeobecně démonizovaný umělý svět plný vzrušujícího šera 
a červených závěsů plnohodnotnou galerií fantaskních artefaktů. Ve své 
podstatě jde o tutéž zvenčí neuchopitelnou menšinovou subkulturu, jakou 
je i svět zverimexů, svět kluboven mladých modelářů nebo fitness center. 
Jediným rozdílem je, že svět modelářů, kynologů a posiloven je nám naprosto 
cizí a výtvarně nás nijak nevzrušuje.“ 
Jedná se tedy o opravdu vážně zpracované téma. Návštěvy zahraničních sex-
shopů přerostly dokonce až do  fotodokumentaristické  fáze. Sbírku snímků 
plánují oba autoři v budoucnu zpracovat knižně. Dosavadní celek budiž vní-
mán jako oslava radosti z dosažení opravdové tvůrčí svobody.

PhDr. Antonín Šáva

Pořadatelem a organizátorem sou-

těže je školní družina ZŠ T. G. Masaryka. Vyhláše-

ní soutěže a předání cen proběhne 7. 4. 2014 v 16.00 hod. 

v Obecním domě (Sál purkmistrů). K vidění pak vý-

stava bude ve foyer Obecního domu do 

20. 4. 2014.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ OPAVSKÝCH 

A MIMOOPAVSKÝCH ŠKOLNÍCH 

DRUŽIN NA TÉMA „SPORT  

A UMĚNÍ“ a vyhlášení výsledků

16.00 hod.pondělí 7. 4.

37Umění sportU ~ sport v Umění



38 3918. ročník festivalu Další břehy Umění sportU ~ sport v Umění

vstup: 70,- KčKino Mír

Čtyřmi Oscary oceněné biografic-ké drama podle sku-tečného příběhu britských 
běžců z pařížské olympiády 1924Velká Británie / 1981 / 123 min.Režie: Hugh HudsonKamera: David WatkinHudba: VangelisHrají: Nicholas Farrell, Nigel Havers, Ian Charleson, Ben Cross…

18.00 hod.pondělí 7. 4.

39Umění sportU ~ sport v Umění

J e -
jich cíle jsou vznešené a závaz-né, oba přináší řadu osobních obětí.Film přitom nevěnuje tolik 

pozornosti jednotlivým osudům 
těchto dvou sportovců, jako právě 

samotnému boji o vítěz-
ství, který 
vedou oba 
hrdinové 
s vytrva-lostí a ctižádostí v duchu fair play. Hudsonovi se tak podařilo sdělit poselství 

o nutnosti důvěry ve vlastní 
sílu a přesvědčení prostřed-nictvím pozoruhodného estetického pojetí. Sní-mek byl oceněn Oscarem za nejlepší film, nejlep-ší původní scénář, hudbu a kostýmy.

Osca-

rové drama 

režiséra Hugha 

Hudsona bylo natoče-

no podle skutečného pří-

běhu. Líčí dramatickou cestu 

dvou britských atletů k účasti 

na olympijských hrách v Paříži 

roku 1924 a k následnému vítěz-

ství v bě-

ž e c k ý c h 

d i s c i p l í -

nách. Eric 

Liddel (Ian 

Charleston) je 

zbožný křesan, 

který svůj talent 

vnímá jako dar 

od boha a je-

hož snaha o vítězství je 

zároveň výrazem vděku boží vůli. 

Naproti tomu  Harold Abrahams 

(Ben Cross) je anglický žid stu-

dující v Cambridge. Sní o slá-

vě a o tom, že pokud získá 

medaili, dokáže svým an-

tisemitským spolužá-

kům i celému světu 

rovnocennost 

židů. 

VOZY
OHNIVÉ
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vstup: volný

41Umění sportU ~ sport v Umění

ZŠ Havlíčkova
10.00 hod.úterý 8. 4.

Vyhrávali 
jste ve hře na slepou bábu? 

Dokázali jste vycítit v zádech peška, 
který chodil okolo? A troufli byste si hrát posle-

pu třeba fotbal? Nejen ti, kteří odpověděli kladně, ale 
všichni, kdo mají chu a odvahu vyzkoušet si sportovní akti-
vity zrakově postižených, jsou vítáni na Základní škole pro 
zrakově postižené a žáky s vadami řeči na Havlíčkově ulici 
v Opavě. Odborní pracovníci i ostřílení borci tohoto specific-

kého odvětví vás seznámí s následujícími sporty:
Goalball – paralympijská disciplína, hra pro dvě tříčlenná 

družstva, která se snaží kutálením dopravit ozvučený míč do brá-
ny soupeře. Hráči mají na očích neprůhledné brýle, orientují se jen sluchem a po-

mocí hmatných čar vylepených v tělocvičně.
Showdown – hra pro dva nebo čtyři hráče, kteří se snaží střelit gól do soupeřovy 
branky, vlastně jde o stolní tenis pro nevidomé. Hráči mají na očích neprůhledné 
brýle. Míč, ve kterém chrastí olověné kuličky, se posílá po hrací desce podlouhlou 

dřevěnou nebo laminátovou pálkou.
A protože tématem letošního ročníku Dalších břehů je nejen umění ve spor-
tu, ale také sport v umění, mohou si návštěvníci v rámci akce prohléd-

nout i výstavu prací zrakově postižených na téma sport.
Přijte se pobavit a přiblížit se světu těch, kteří žijí celý život ve 
tmě. Třeba se vám budou nově nabyté dovednosti hodit, až 

příště vypnou proud…
Iveta Hendrychová, Ester Kramná, Pavlína 

Škrobánková, Zuzana Veselovská

Ukázky sportů 

pro zrakově 

postižené

POJĎTE S NÁMI   
SPORTOVAT 

 VE TMĚ!
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vstup: volný
Obecní dům - Galerie

Spisovatel, ve kterém se kloubí sportovec a zároveň 

umělec? Nemůžeme najít vhodnějšího, než je prozaik a no-

vinář Ota Pavel. 

Tohoto vášnivého rybáře a sportovního redaktora většina z nás zná 

jako autora autobiografických knih povídek Smrt krásných srnců (1971) a Jak 

jsem potkal ryby (1974). Ota Pavel je však autorem řady reportáží a povídek se 

sportovní tematikou. Po absolvování dvouleté obchodní školy autor dokonce 

krátce trénoval hokejovou mládež ve Spartě Praha. Od roku 1949 pracoval jako 

sportovní redaktor nejprve v Československém rozhlase, poté v časopise Stadión 

a od padesátých let v časopise Československý voják. Je autorem řady reportáží a po-

vídek se sportovní tematikou: Dukla mezi mrakodrapy (1964), Plná bedna šampaňské-

ho (1967), Pohár od Pánaboha (1971), Syn celerového krále (1972) či Pohádka o Raškovi 

(1974), podle které dokonce v libereckém divadle F. x. Šaldy vzniklo baletní předsta-

vení netradičně kombinující tanec se sportem.

Výstava nabídne návštěvníkům galerie ucelený pohled na spisovatele, sportovce, 

redaktora a hlavně vášnivého rybáře Otu Pavla. Přijte poznat řeku života spi-

sovatele, která přes všechny meandry a prožitá neštěstí zanechává v srdcích 

čtenářů laskavé a krásné poselství naděje. Přijte potkat Otu Pavla.

Po skončení festivalu se dotkneme Dalších břehů. Část výstavy se 

převeze k řece Berounce do chalupy převozníka Proška u přívo-

zu Branov, kde nahradí stávající expozici o životě 

a díle Oty Pavla. Slavnostní otevření expozice 

na Berounce bude 21. 6. 2014.

Martina Klézlová

Vernisáž 
výstavy

(trvání výstavy 

do 1. 6. 2014)

OTA PAVEL: „SPORT 

JE JAKO PIVO, NEDÁ SE 

NIČÍM NAHRADIT.“

17.00 hod.středa 9. 4.

43Umění sportU ~ sport v Umění
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vstup: 60,- Kč
Music club 13

Ostravské improvizační divadlo ODVAZ vychází z principů české improvizační ligy. 
Zápasy v improvizaci patří do rodiny tzv. „divadelních sportů“, je to jednoduše ře-
čeno divadlo inspirované hokejovými pravidly. Základem je čistá improvizace. Hráči 
nemají předem nic připraveného, vyjma týmových pokřiků. Hraje se na témata daná 

diváky. Formu jednotlivých improvizací určuje rozhodčí.
Stejně jako na ledě se i na jevišti setkávají dva týmy, které bojují o vítězství. Tento 
boj je ale sveden jen na oko, ve hře, protože oběma týmům jde ve skutečnosti 
o spolupráci a každý prohřešek proti ní je rozhodčím pískán jako faul. Diváci 

hlasují po každé improvizaci pro tým, který podle nich lépe improvizoval, 
a tím ovlivňují skóre.

ODVAZ je úspěšná skupina dvanácti ostravských a olomouckých 
improvizátorů, která vzešla z týmů Ostružiny a Olivy. Vystu-

pují pravidelně v ostravských klubech Atlantik a Par-
ník. V Opavě se představí poprvé. Více na-

jdete na www.odvaz.eu.

Hraje ostravské 
improvizační 

divadlo ODVAZZÁPAS 
V DIVADELNÍ 
IMPROVIZACI  

aneb DO DIVADLA 
ZA SPORTEM

20.00 hod.středa 9. 4.

45Umění sportU ~ sport v Umění
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vstup: 70,- KčKino Mír

Olympiáda 
v Mnichově 1972 očima osmi 
světových filmových režisérů

USA, Západní Německo / 1973 / 109 min.
Režie: Miloš Forman, Ichikawa Kon, Claude Lelouch, Jurij Ozerov, Arthur Penn, 

Michael Pfleghar, John Schlesinger, Mai Zetterling
Kamera: Alan Hume, Jörgen Persson, Walter Lassally

Hudba: Henry Mancini

U příležitosti letních olympijských her v Mnicho-
vě roku 1972 bylo osloveno osm významných režisérských 

osobností své doby, aby se chopili zpracování dokumentu pojed-
návajícího o této sportovní události. Film však nemá za cíl zmapovat 

důvěrně veškěré dění na mnichovské olympiádě, ani nepřichází s jednotnou 
formou. Namísto toho se jedná o přehlídku režisérského umu osmi odlišných 

a svérázných tvůrců. Každý z nich si vybral svůj oblíbený sport či disciplínu a osobi-
tým stylem tuto látku zpracoval. Vznikl tak celek, složený ze samostatných povídko-
vých segmentů, inspirovaných tímto sportovním svátkem, který poodhaluje lidskou 

stránku sportu, euforii, radost i bolest a zklamání.
Epizoda Miloše Formana je šestou v pořadí, je nejdelší a zároveň jednou z nevý-

raznějších částí filmu. Zachycuje drama desetiboje, který je vrcholovou olympij-
skou disciplínou. Zároveň se Forman zaměřil na komickou a často až grotes-

kní povahu sportovního klání. K filmovému projektu Viděno osmi řekl: 
„Odmala jsem toužil po tom uvidět jednou olympiádu na vlastní oči. 

Snad proto jsem se pustil do tohoto projektu, abych dostal 
to nejlepší místo na stadionu a mohl se dívat.“

VIDĚNO OSMI

18.00 hod.čtvrtek 10. 4.
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vstup: 190,- / 150,- / 120,- Kč
Slezské divadlo

Z dřívější tvorby Petra Kolečka se 
sportovní tematikou již mohlo opavské 

publikum zhlédnout hru s názvem Jaromír Jágr, 
Kladeňák, epos se zpěvy o Jaromíru Jágrovi, balan-
cující na hraně tragikomedie, pohádky a grotesky. Nyní 

však hokejové kluziště střídá tenisový kurt.
V novém autorském projektu Petra Kolečka, Jakuba 

Prachaře a Marka Taclíka se tvůrci soustřeují na zápas 
dvou pravděpodobně největších rivalů tenisové součas-

nosti. O detailní rozbor tenisového zápasu těchto hvězd či 
technickou stránku sportu ale rozhodně nepůjde.

Inscenace používá tenis pouze jako prostředek ukotvující příběh do 
světa, ve kterém oba hlavní hrdinové žijí prakticky celý svůj život. Scénu 
tvoří pouze rámcový náznak tenisového zápasu - umělá tráva, dvě žid-
le a sedátko rozhodčího, v pozadí promítací plátno. Jak říká sám Petr 

Kolečko: „Federer, to je disciplína, zabejčenost a víra v sebe sama. 
Je to zasmušilý rutinér. Nadal je infantilnější a hodně běhá. 

U obou je však společné, že nemají vlastně nic než tenis.“
Hlavním tématem hry není tedy sport samotný, 
ale především vnitřní monology obou postav, vy-
cházející z velmi nadnesené reality. Sportovní 
projevy herců jsou stylizované a profesio-
nálním sportovním výkonům mnohdy 

velmi vzdálené.

FEDERER  
   – NADAL

19.00 hod.sobota 12. 4.
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Posvátná 
tráva wim-

bledonského All 
England Clubu 
na divadelním 

jevišti

Hraje 
A studio Rubín

Námět: Jakub Prachař
Text: Petr Kolečko

Režie: PRAKOTA (Prachař – 
Kolečko – Taclík)

Hrají: Marek Taclík, 
Jakub Prachař, Petr 

Kolečko

Dva nezni-
čitelní hrdinové 

dnešní doby tak, jak je 
možná neznáte. Pět setů au-

torského divadla, které se nebo-
jí obsahu: TENISU!!!

Bílé trenky, tvrdé údery, chyt-
ré kraasy i halušky Ro-

gerovy tchýně.
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vstup: 50,- KčKino Mír

Leni Riefenstahl (celým jménem Berta Helene Amalie 
Riefenstahl), německá filmová režisérka, tanečnice, herečka a fotografka 

se proslavila svým pokrokovým a invenčním přístupem k natáčení filmů. Bývá však 
často vnímána velmi kontroverzně z důvodu nacistických propagandistických tendencí, 

citelných v její tvorbě.
V roce 1933 začala režisérka natáčet norimberskou trilogii, jejímž ústředním tématem byly 
sjezdy NSDAP. Za tento počin Leni Riefenstahl získala „Národní cenu“ ministra propagandy Go-
ebbelse a byla oceněna i na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách roku 1935 a o dva 
roky později i na světové výstavě v Paříži. Po válce byla pak její tvorba zcela jednoznačně od-
souzena za své pronacistické akcenty. I přes ideologické zatížení lze však dokumentaristickou 
práci Leni Riefenstahlové hodnotit jako brilantní a všestranně kreativní. Její invenční režisér-

ský přínos pro točení dokumentárních filmů je po této stránce nezpochybnitelný.
V roce 1936 byla Mezinárodním olympijským výborem pověřena, aby zdokumentovala xI. 
Olympijské hry v Berlíně. Realizace projektu s názvem Olympia probíhala osmnáct měsíců 
a při jeho postprodukci bylo sestříháno čtyři sta tisíc metrů filmu. Při natáčení byla použita 
efektní kombinace umělého a denního světla, trikové záběry, pojízdné kamery apod. Speciálně 
pro Olympii Riefenstahlová vymyslela výtah pro kameru na vlajkovém stožáru, z něhož byly 
dynamickým způsobem snímány nekonečné zástupy SS, přímo na stadiónu nechala vykopat 
šachty, ve kterých byly umístěny kamery pro natáčení sportovců zespodu proti nebi. Kamery 
umístila i na těla samotných sportovců a vůbec poprvé použila i záběry pod vodou. Roku 
1956 byla Olympia zařazena mezi deset nejlepších filmů světa. I přes určitou monotónnost šlo 

o první vážný pokus o zachycení fyzické krásy člověka a radosti z pohybu.
První část dokumentu s názvem Přehlídka národů bude uvedena v rámci letošní Dalších břehů. 
Po prologu, připomínajícím původní poslání antických her, následuje přehlídka národů a jed-

notlivé soutěžní disciplíny.
Leni Riefenstahlová byla po válce spojenci uvězněna a poslána do sběrného tábora. Ještě 

v roce 1945 však byla Američany denacifikována a propuštěna. I přes ideologickou kon-
troverzi jsou její snímky velikým přínosem, a už jako unikátní obraz své doby, 

nebo jako precizní a invenční přístup k filmovému řemeslu.

PŘEHLÍDKA 
NÁRODŮ

18.00 hod.pondělí 14. 4.

51Umění sportU ~ sport v Umění

První část dokumen-
tárního projektu Olym-
pia, zobrazujícího letní 
OH konané roku 1936 
v Berlíně – Leni Rie-
fenstahl ve službách 

nacistického  
Německa

Německo / 1938 
/ 111 min.

Režie: Leni Riefenstahl
Scénář: Leni Riefenstahl

Kamera: Josef Dietze
Hrají: Leni Riefenstahl, Josef 
Goebbels, Hermann Göring, 
Rudolf Hess, Wilhelm Frick, 

Julius Streicher, Adolf 
Hitler…
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vstup: volný
Obecní dům – Klub Art

Že umění a sport nemají nic 
společného? Literárně-hudeb-
ní scénický večer nás přesvědčí 
o tom, že jedno bez druhého býti 

nemůže!
Výběr sportovních povídek Oty 
Pavla, Bohumila Hrabala či Jiřího 
Hájíčka v podání herců Národní-
ho divadla moravskoslezského. 
Nebude ovšem chybět také 
hudební inspirace sportem, 

například z díla Bohusla-
va Martinů.

Martina Klézlová

SPORT 
UMĚNÍ, 
UMĚNÍ 
SPORTU

18.00 hod.úterý 15. 4.

Literárně-hudeb-
ní scénický večer 
s herci Národního 
divadla moravsko-

slezského
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trvání výstavy 

do 11. 5. 2014vstup: volný
Dům umění – refektář

„TĚLOCVIK NÁŠ V DOVRŠENÍ SVÉM JE 
SKUTEČNĚ TÉŽ UMĚNÍM.“ (Miroslav Tyrš, 

Tělocvik v ohledu esthetickém, 1873)

Dne 16. února 1862 byla několika muži v čele s Miro-
slavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem založena Tělocvičná 

jednota Pražská (později nazývaná Sokol). Spolek od svého vzni-
ku zcela záměrně navazoval styky s předními českými umělci, kteří svou tvorbou 
pomáhali náležitě prezentovat sokolské vlastenecké ideje v tehdejší českoněmecké 
společnosti: například první sokolský prapor vytvořil Josef Mánes, při slavnostním 
ceremoniálu jej sokolstvu předala Karolína Světlá, Karel Hlaváček napsal Sokolské 

sonety a asi o 25 let později navrhl Alfons Mucha svůj první sletový plakát. 
Výstava prostřednictvím historických fotografií a trojrozměrných exponátů 

ze Sbírky tělovýchovy a sportu Národního muzea a z archivních fondů TJ 
Sokol Opava a Sokol Brno I dokumentuje, jaké umělecké prostředky 

spolek využíval v druhé polovině 19. století a v době první repub-
liky a jak zásadní vliv měly zmiňované vazby mezi umělci 

a Sokolem na stabilizaci české kultury a na rozvoj 
českého umění.

Tereza Frýberová

SOKOL
V UMĚNÍ

17.00 hod.středa 16. 4.
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Vernisáž 

výstavy 

fotografií 

a trojrozměrných 

exponátů

Tereza Frýber-
tová (1986), autorka 

koncepce výstavy, je diva-
delní historička, zabývající se 
fenoménem divadelnosti v so-
kolském hnutí v letech 1862 – 
1948 a jejím širším kultur-

ně-antropologickým 
kontextem. 
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vstup: volný
Obecní dům – Klub Art

Více než 
2000 let stará tragédie Anti-

goné řeckého dramatika Sofokla patří ke 
klasickým textům světové literatury. K utkání s ní 

v režii Barbary Herz nastoupí nejstarší členové brněnské-
ho Sokola. Zabývaje se tělesnými i duševními aspekty fenoménu 

pevnosti/pružnosti, otevře tzv. „Věrná garda“ diskuzi o věrnosti sobě 
samému. Co je to pevnost a co pružnost? Kde se pevnost mění ve zkostna-

tělost, pružnost v bezpáteřnost? A jak poznat, které z těchto schopností si od 
nás život právě žádá?  

Pokuste se odpovědět si spolu s námi. Mladá herečka a čtyři zkušení Sokolové učiní 
vše proto, aby vám s tím formou unikátního divadelního dokumentu pomohli. 

Lví silou, vzletem sokolím…!
 DOK.TRIN je tvůrčí platforma pro divadelní experimenty s realitou. Její tvůrci nejsou 

fixováni ani konkrétním prostorem, ani stálým souborem. Je to značka pro spo-
lečnou práci úspěšných absolventů brněnské JAMU, režisérky Barbary Herz 

a dramaturga Martina Sládečka, vytvořená z potřeby dělat maximálně 
svobodně společné divadlo s jasným názorem. Platformu DOK.TRIN 

charakterizuje chu hrát si s pojmy jako „reálný“ či „autentic-
ký“ a otevřenost její dramaturgie vůči aktuálním, vel-

mi nepravidelným textům. Zajímavostí je i její 
mezinárodní působnost.

ANTIGONE

SOKOLÍM
VZLETEM

18.30 hod.středa 16. 4.

Divadelní 
dokument

Hraje soubor DOK.TRIN
Režie: Barbara Herz

Dramaturgie: Tereza Frýbertová, 
Martin Sládeček

Účinkují: Markéta Matulová, Mile-
na Blatná, Anežka Svobodová, 

Vlasta Válová, Jiří Bílý
Hudba: Mario Buzzi
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vstup: 80,- Kč 

(jednotné vstupné pro tuto  

i následující akci)Obecní dům – Klub Art

Američané o svém překvapivém a slavném  hokejovém ví-
tězství na olympijských hrách v Lake Placid v roce 1980 
natočili film, Čechy zase inspiroval úspěch českého týmu 
na olympiádě v Naganu v roce 1998 k tvorbě operního díla.
Nagano je česká opera, kterou napsal Martin Smolka (hudba) 
a Jaroslav Dušek (libreto). Světová premiéra se uskutečnila  

8. dubna 2004 ve Stavovském divadle v Praze. Inscenaci režíro-
val Ondřej Havelka. Opera má tři dějství a prodloužení jako hoke-

jový zápas. Po příjezdu hokejistů a jejich proměny z elegantních boháčů v novodobé 
gladiátory se odehrává první dějství převážně v šatně a posilovně. Druhé jednání nás 
zavede na ledovou plochu a představí tři hlavní utkání – čtvrtfinále s USA, semifi-
nále s Kanadou a finále s Ruskem. Třetí třetina zobrazí ceremoniál udílení zlatých 
medailí proložený snem brankáře Hniličky. Prodloužení má název Let zpět se zá-
věrečným andělským chórem. Hlavní postavou opery je brankář Milan Hnilička, 
který jakožto třetí brankář na olympijském turnaji vůbec nenastoupil. V ope-
ře samozřejmě vystupují další hokejisté jako Dominik Hašek, Jaromír Jágr, 
také rodiče Milana Hniličky, kteří sledují turnaj v televizi, ale i Václav 

Havel, Jaroslav Hašek či Josef Švejk. Scénu a kostýmy vytvořil Bořek 
Šípek, orchestr Národního divadla dirigoval Jan Chalupecký, cho-

reografem inscenace byl Martin Vraný.
Zajímavý dokument o vzniku opery natočil režisér Igor 

Chaun a můžete ho vidět na You tube:
Operace Hokejdo (Hokejová opera  

Nagano).
Petr Rotrekl

NAGANO ČILI HOKEJ 
V OPEŘE NEBOLI 

OSTROV HOKEJ-DO

17.30 hod.úterý 22. 4.

59Umění sportU ~ sport v Umění

Filmová 
projekce 

opery a beseda 
s autorem libreta 

Jaroslavem 
Duškem
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vstup: 80,- Kč 

 (samostatně pro tuto akci)Obecní dům – Klub Art

P r a v i -

delný host festivalu 

Další břehy - herec a současný 

guru českého improvizačního di-

vadla Jaroslav Dušek si pozval do po-

řadu věnovaného sportu, umění a hu-

moru svého přítele a vynikající osobnost 

českého volejbalu Zdeňka Haníka, který večer 

umocní svou hrou na kytaru a foukací harmoniku. 

Zdeněk Haník je nejen bývalý reprezentační ka-

pitán i trenér, ale také  organizátor, pedagog, 

metodik a autor poutavé knihy Volejbalo-

vé trůny a kanály.

O překvapení nebude nou-

ze…

VOLNÁ JÍZDA 
UMĚLECKO-SPORTOVNÍ 

DVOJICE 
JAROSLAV DUŠEK & 

ZDENĚK HANÍK

20.00 hod.úterý 22. 4.
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Přemítání 

o humoru ve 

sportu a umění 

s hudebními  

a filmovými 
smeči
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Tenis centrum Opava

Přátelská tenisová exhibice 

organizátorů, hostů a účastníků 

festivalu (Jaroslav Dušek, Zdeněk Haník, 

Viktor Zborník, Zdeněk Jirásek, Petr Rotrekl, 

Jaroslav Ciminga, Lada Dobrovolná, Ondřej 

Skácel, Václav Müller a další)

TENISOVÝ TURNAJ 
MILOVNÍKŮ BÍLÉHO 

SPORTU

11.00 hod.středa 23. 4.
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Děkujeme za 

laskavé poskytnutí 

přístřeší pro pořádání 

tenisové exhibice Tenis 

centru Opava.
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vstup: 250,- / 220,- KčKino Mír

Od svého 
vzniku roku 1981 se usku-

pení umělců známé jako Divadlo Vizita 
věnuje improvizovanému divadlu. Hlavní hybnou 

silou projektu je herec Jaroslav Dušek, jehož neřízený 
spontánní herecký a verbální projev je stěžejním bodem kaž-

dého představení. Každé vystoupení souboru je v podstatě jakousi 
premiérou, u níž není předem zcela jasný začátek ani závěr.

„Improvizace je způsob, jak my hrajeme divadlo. Představa, že bychom nacvičili 
hru, stáli na jevišti a měli říkat naučené věty, je pro mě divná. My bychom je stejně asi 

neřekli nebo bychom řekli jiné.“ (Jaroslav Dušek)

Významnou roli hraje také hudební doprovod v podání Pjéra la Šé´ze a Zdeňka 
Konopáska se světelnou podporou Viktora Zborníka. Názvy jednotlivých vystoupení 
bývají většinou jen nutnou formalitou, jejich obsah ani forma nejsou předem nikomu 
příliš jasné, často ani samotným účinkujícím. Co však dopředu jisté je, že nouze 

nebude o humor ani o podnětné myšenky v důvtipném propojení.

UMĚNÍ SPORTU 
– NENÍ SPOR 

TU!

19.00 hod.středa 23.4.
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Divadlo Vizita 

a 

Jaroslav Dušek
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vstup: volný
OC Breda & Weinstein

Výtvarnice z Dámského výtvarného klubu SVČ Opava (I. Kleinová, J. Foltisová. 
A. Rotreklová. H. Franková, M. Schusterová, H. Válečková, J. Šturzová, E. Petrá-
šová, D. Jeřábková, J. Šnajdrová, L. Tenglerová, I. Sklenářová, M. Vaňková, H. Šul-
cová) se každý týden scházejí ke společnému výtvarnému zápolení. Neskáčou 
do výšky ani do dálky, ale každá se snaží přeskočit pod vedením lektorky Aleny 
Zupkové své hranice výtvarné představivosti, urputně zápolí s nejrůznějšími 
výtvarnými technikami, jako je kresba, koláž i malba. Mnohé  dosáhnou 
osobních rekordů v množství použitých tvarů, čar, linií a barev. Tentokrát 

se představí se svými piktogramy, objektovou tvorbou, 
akvarely, kolážemi a kresbami.

V rámci vernisáže vystoupí také kytaristé Richard 
Slouka a Jan Blažej, žáci  ZUŠ V. Vančury Háj 

ve Slezsku ze třídy  J. Chytilové a externí 
členky Dámského výtvarného klubu.

Alena Zupková

„NEMŮŽEME 
VYHRÁT VŠECHNY

…ALE MŮŽEME  
TO ZKUSIT.“ 

(Babe Zaharisová, americká golfistka)

16.00 hod.čtvrtek 24. 4.
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Vernisáž 

výstavy 

Dámského 

výtvarného  

klubu SVČ 

Opava
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vstup: volný
Obecní dům - Klub Art

„Interpretácia športu v súčasnej umeleckej foto-
grafii a širšej vizuálnej kultúre“

Prednáška je sústredená na motívy športu v tom 
type fotografie, ktorý nie je súčasou športovej 
reportáže, a teda ktorého cieom nie je ilustrova 

športový výkon, ani udivova brilantným zachytením 
fyzického vypätia. Príspevok bude uvedený úvahou nad 

všeobecným vnímaním obrazov športu v spoločnosti a taktiež 
nad kultom športovca. V druhej časti prednášky sa autorka príspevku 
zameria na analýzu umeleckých projektov, podrobujúcich istej kritike 
klišé športovej fotografie. Pozornos bude venovaná napríklad fo-
tografickému súboru Bezúčelná procházka, pri ktorom jeho au-

tor – Tomáš Pospěch – prekračuje jasne definovanú žánrovú 
hranicu smerom ku krajine. Z hry, ktorú sleduje, si vyberá 

snímky „mimo čas“, ktoré by v redakcii športového 
spravodajstva pravdepodobne skončili v od-

padkovom koši.

Lucia L. Fišerová

ZAKÁZANÉ 
UVOLNĚNÍ – SPORT 

V SOUČASNÉ 
FOTOGRAFII

17.00 hod.čtvrtek 24. 4.
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Prezentace 

Lucie L. Fiše-

rové, odbornice 

na historii, teorii 

a kritiku foto-

grafie

Lucia L. Fišerová (*1977, Bratislava)
Roku 2002 absolvovala obor Věda o výtvarném umění na FFUK v Bratislavě. Od roku 2010 je dok-
torandkou na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V tamějším 

Ateliéru reklamní fotografie přednáší dějiny  a současné tendence fotografie.
Do oblasti jejího odborného zájmu patří hlavně současná fotografie střední a východní 

Evropy, fotografický obraz a jeho podoby v umělecké i neumělecké vizualitě a zajímá 
se taktéž o vztah muzeum – výstava – kurátor – divák – dílo.

V minulosti spolupracovala např. s Pražským domem fotografie anebo se Stře-
doevropským domem fotografie v Bratislavě. Dvanáct roků působila jako 

výkonná redaktorka mezinárodního časopisu o fotografii Imago. 
Od roku 2006 poskytuje odborné poradenství týkající sa sbír-

ky české  fotografie společnosti PPF. Kromě pedago-
gické a publicistické činnosti se věnuje také 

kurátorským projektům.
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vstup: volný
Obecní dům – Klub Art

19.00 hod.čtvrtek 24. 4.
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Za vítězství za katr
I sportovní zápolení bylo často zneužíváno 

jako ideologický nástroj proti zlým im-
perialistům. Pro lidi bylo ale často 

jediným „bitevním“ polem, na 
kterém si mohli vyřídit účty 

s velkým bratrem z výcho-
du. Není tedy divu, že 

i mezi sportovci najde-
me řadu obětí totalit-

ní perzekuce. 

Sportu zdar!
Základní myšlenka sportu spočívá 
v radosti z pohybu, z rozvoje vlastního 
těla i duše, z překonávání soupeřů i sama 
sebe. Motivace profesionálních sportovců byla 
takto prostá a ušlechtilá a sláva či peníze byly víta-
ným, avšak neplánovaným bonusem. Ale jak je tomu 
v současné konzumní společnosti, kde vítězí materiál-

ní hodnoty nad vším ostatním?
 Snímek získal Cenu poroty na mezinárodním festivalu 
sportovních snímků Sportfilm, odvysílala ho Česká televi-
ze, byl nominován na INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 
2013 v Miláně a také byl zařazen jako jeden ze dvou 
českých zástupců na prestižní Mezinárodní filmový fes-

tival studentských filmů v Písku.
Režie: Jiří Vávra; Kamera: Daša Krňanová; Střih: Tomáš Pchálek;
Zvuk: Jaroslav Zajíček, Martin Erben; Dramaturgie: Monika 
Horsáková; Produkce: Martin Erben; Námět a scénář: Jiří Vávra, 
Martin Erben, Klára Šebestová

SPORTU ZDAR! 
/ ZA VÍTĚZSTVÍ  
ZA KATR

Prezentace 

dvou úspěšných 

filmů studentů 

Slezské univerzity 

oboru Audiovizuální 

tvorba
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Kino Mír vstup: 100,- / 60,- Kč 

(ZTP a děti do 15 let)18.00 hod.pátek 25. 4.
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JAKUB VÁGNER:
Nevinný blonatý andílek? 

Ani náhodou. Tento nenápadný mlá-
denec je schopen přežít nejen v nezkrotných 

mrazech Sibiře či tropických teplotách Amazonie. Na-
víc v těchto extrémních podmínkách zdolá tvora, který je 
několikanásobně těžší, než je on sám. Jakub Vágner, vzor 

mnoha rybářů i rybářek, blízký přítel rodiny Oty Pavla, přije-
de také svým opavským fanouškům povyprávět o svém tichém 

bláznovství.  
Jakub Vágner cestuje za rybami a dobrodružstvím téměř do všech koutů svě-

ta. Jeho expedice většinou směřují do odlehlých, mnohdy i málo probádaných 
oblastí naší planety. V posledních letech se zaměřuje především na výpravy do 

povodí řeky Amazonky v Jižní Americe a také na Černý kontinent, kde se věnuje 
průzkumu poslední perly Afriky, Kongu. V minulosti pracoval jako rybářský prů-
vodce v mnoha zemích Evropy a expedice vedl i do zemí bývalého Sovětského 
svazu. Dlouhodobě pobýval v Austrálii, kde s velkým úspěchem pracoval jako 
rybářský průvodce Big Game Fishing - lovu mečounů, tuňáků či žraloků. 
Největším snem Jakuba Vágnera je zmapování největších a extrémně 
vzácných sladkovodních ryb naší planety. Jakub jim říká „Sladko-

vodní giganti“.
V současné době se Jakub věnuje natáčení své vlastní 

série rybářských dokumentů pro televizní kanál 
National Geographic Channel. 

Martina Klézlová

„ JAK JSEM POTKAL RyBy.“

Pořad 

s rybářskou 

hvězdou 

světových 

oceánů, moří 

a řek
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vstup: 40,- Kč

Aneb slavné 

okamžiky světového 

i domácího sportu

Věčírek pro všechny sportovní 
fanoušky, kteří si rádi připo-

menou mimořádné a někdy 
i velmi kuriózní chvíle 

z historie světového 
sportu a nebojí se zno-

vu vybudit své emo-
ce při slavných 
m o m e n t e c h , 

které jsme zažívali 
při největších úspěších 

československého i české-
ho sportu.

Sportovní tragédie, komedie i dra-
ma jako u Shakespeara pro vás připravili 

Štěpán Lamich a Petr Rotrekl. Finále bude 
patřit sportovním stopám v pop-music! 

K tanci zahraje DJ Štěpán Lamich alias  
Baroš!

Petr Rotrekl

VEČÍREK 

SPORTOVNÍCH 

EM
OCÍ

Music Club 13
20.30 hod.pátek 25. 4.

75Umění sportU ~ sport v Umění



76 7718. ročník festivalu Další břehy Umění sportU ~ sport v Umění

...TANEC JAKO SPORT VERSUS TANEC JAKO UMĚNÍ…
Téma, které mě provází již od počátku mé taneční kariéry… Já osobně mám jasno. Ale 
jak to vidí okolí? Patří tanec spíše do kategorie sportu, nebo je to umělecký žánr? 
Nebo od každého něco? Nebo ho zařadit úplně jinam? Nebo ho nezařazovat vůbec?

Jak je libo, přátelé… Pojte si společně s námi odpovědi na tyto otázky najít…
Při příležitosti oslav Mezinárodního dne tance jsme pro Vás připravili již tra-

diční taneční show, ve které se kromě opavského Studia Tany Tany před-
staví  také více než 40 tanečníků z celé republiky. Letos se poprvé 

opavské publikum seznámí s ojedinělým seskupením tanečnic 
z Čech, Moravy a Slovenska, tzv. Orient art club. Cílem 

klubu je pozdvihnout orientální tanec na úcty-
hodné umění a zvyšovat jeho úroveň 

v očích nejen laické 

KD Na Rybníčku

veřejnosti. Členkou klubu je i opavská 
tanečnice a organizátorka celé akce Eva Afra 

Grambalová.
 Diváci se mohou těšit na vystoupení nejrůznějších tanečních 

žánrů. Kromě klasického tance egyptského a oblíbeného orient 
fantasy s křídly Issis a fan veils uvidí i méně známé tance egyptského 

i tureckého folklóru – Eskanderani, Saidi, Karsilama a další. Milovníci tan-
ce mohou dále obdivovat latinsko-americké tance, irské tance, africké tance 

s bubeníky, line dance nebo balkan fusion a jiné. Chybět nebude ani mystický 
tribal fusion nebo tanec se světly. Součástí večera bude i soutěž o zajímavé ceny 
a pro zájemce i volný tanec. Návštěvníky Dance show čeká vysoká úroveň tanečních 

čísel a také velké exotické překvapení!
Tanec je život…   …Tanec je cesta…   

Eva Grambalová

OSLAVA SVÁTKU 
TANCE

19.00 hod.sobota 26. 4.
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Dance 
show skupiny 

Tany Tany 
a dalších 
souborů

Vstup: 130,- Kč / děti a ZTP 70,- Kč 

(předprodej Sluna a TANy TANy)
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Není možné ukončit festival věnovaný sportu jinak než připo-
mínkou marathonského běhu a slavné historky o řeckém vojákovi 
Feidippidovi, který po významné bitvě v řecko-perských válkách běžel 
oznámit z Marathonu do Athén vítězství řeckého vojska a po slovech: „Zví-
tězili jsme!“ vyčerpáním padl mrtev k zemi. To vše se mělo odehrát 12. září 
490 let př. n. l. Dnes je oficiální délkou marathonského běhu vzdálenost 42 195 
metrů. A právě závodem, který bude zahrnovat pouze 10 %  délky marathonského 
běhu, tedy 4 219,5 metrů, můžete oslavit závěr festivalu a připomenout si 2 504. 
výročí od této památné události. Poběžte s námi!!!

Petr Rotrekl

Registrace: 27. 4. 2014, 14:45 – 15:45 (prosíme účastníky, aby se dostavili co nejdříve)
Kategorie: 1. muži (žáci až veteráni), 2. ženy (žákyně až veteránky)
Start: 16.00 hod. – Horní náměstí
Startovné: 20,- Kč (vybírá se při registraci), děti do 15 let zdarma (startovné se 
vybírá na čísla, která po skončení běhu účastníkům zůstávají)
Občerstvení: Horní náměstí
Vyhlášení vítězů: bezprostředně po závodě

Ceny:  
První tři závodníci v kategorii muži a kategorii ženy obdrží dárkové tašky.
Losování ze startovních čísel – jeden účastník běhu obdrží 

2 lístky na koncert Petera Gabriela (13. 5. 2014 v Ostravě)!!!

Více informací naleznete na www.behopava.cz nebo na webových stránkách města.

Horní náměstí
16.00 hod.neděle 27. 4.
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MINIMARATHON
(FINIS CORONAT OPUS  
– KONEC KORUNUJE DÍLO)

Běžecký  

závod centrem 

města  

o délce  

4 219,5 m
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Předprodej:

Sluna, Horní náměstí 27, Opava, 746 01

tel.: 553 712 319, sluna.opava@seznam.cz, www.slunaopava.wbs.cz

Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, Opava, 746 69

tel.: 555 537 411, www.divadlo-opava.cz

OKO (recepce), Ostrožná 46, Opava, 746 01

tel.: 553 791 947, www.oko-opava.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.

Programový tisk 18. ročníku festivalu Další břehy

vydalo statutární město Opava.

Dramaturgie festivalu: Petr Rotrekl 

Texty v programovém bulletinu vybrala, sestavila a sepsala:  

Magdaléna Hájková a autoři jednotlivých textů

Redakční rada: Petr Rotrekl, Magdaléna Hájková

Grafická úprava: Martin Feikus

Tisk: RETIS GROUP

mailto:sluna.opava@seznam.cz
http://www.slunaopava.wbs.cz
http://www.divadlo-opava.cz
http://www.oko-opava.cz
mailto:petr.rotrekl@opava-city.cz
http://www.opava-city.cz/dalsibrehy
http://www.facebook.com
mailto:kultura.opava@seznam.cz


Partner festivalu

Pořádá: Statutární město Opava

Mediální partner

Spolupořadatel
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Manuál jednotného vizuálního stylu
Moravskoslezského kraje

29
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6.3 Barevné provedení a varianty logotypu

Barevné provedení
základní barevné provedení loga je v barvě červené a modré na bílém pod-
kladu (varianta �). 
u plnobarevného provedení je možno použít i alternativu v provedení 3d 
(varianta 2).

Monochromatické provedení (černobílé)
černobílé provedení loga je ve �00% sytosti barvy černé a 40% sytosti 
černé – levá část, na bílém podkladu (varianta 3).

Varianta 1 Varianta 2

Varianta 3 Varianta 4

Varianta 5 Varianta 6

negativní provedení loga je v barvě bílé a 20% sytosti barvy černé a na pod-
kladu �00% sytosti barvy černé (varianta 4).
Pozn.: toto provedení se používá pouze u černobílého tisku a v případech, 
kdy z objektivních příčin není možné použít jiné barevné provedení.

Jednobarevné provedení (monochromní)
jednobarevné provedení celého loga ve �00% barevné sytosti na bílém 
podkladu (varianta 5).
negativní provedení celého loga na �00% barevné sytosti podkladu – logo 
v barvě podkladu (varianta 6). 
Pozn.: toto provedení se používá v případech jednobarevného tisku.
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