
18. ročník festivalu Další břehy 

Umění sportu – sport v umění 
31. 3. – 27. 4. 2014 

 

Den Datum Hodina Akce Místo 

po 31. 3. 18.00 
Rivalové - skutečný příběh pilotů F1 Nikiho 
Laudy a Jamese Hunta, soupeřů na dráze 
i  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 

Víceúčelová 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 

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 

Kino Mír 



příběhu britských běžců z pařížské 
olympiády 1924 

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

ZŠ Havlíčkova 

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 

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 Lucii 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 

 


