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23. Další břehy „Cesty ke štěstí“ 31. 3. – 1. 5. 2019

Foto: Dagmar Nevřelová



neděle 31. 3. 16:00 
Kino Mír

Štěstí pod hvězdami – povídání pod hvězdným nebem s Jiřím Grygarem, 
Tomášem Gráfem a Martinem Petráskem s projekcí filmu Grygar

pondělí 1. 4. 17:00  
Kostel sv. Václava

Slavnostní zahájení festivalu s kulturním programem – vernisáž výstavy, 
koncert, taneční vystoupení, charitativní dražba obrazů  
a poselství štěstí na cestu domů…

Úterý 2. 4. 19:30 
Slezské divadlo

Skořápka – komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě  
s Alenou Mihulovou a Petrou Nesvačilovou (Divadlo Ungelt)

středa 3. 4. 17:00 
Galerie Obecního domu

Lidská komedie v kresleném humoru Jiřího Wintera Neprakty  
– výstava slavného českého kreslíře, ilustrátora a karikaturisty

čtvrtek 4. 4. 17:00  
Knihovna Petra Bezruče

Bhútán – Království hřmícího draka  
(vernisáž výstavy fotografií  Aleše Formánka)

čtvrtek 4. 4. 18:00  
Knihovna Petra Bezruče

Bhútán – Hrubé národní štěstí?  
(cestopisný pořad Aleše Formánka)

pátek 5. 4. 18:00  
Kino Mír

Gauguin – filmové drama o francouzském malíři a jeho úniku  
do nedotčeného ráje na exotické Tahiti

sobota 6. 4. 19:00 
Švédská kaple

Primitiv – premiéra společného hudebního projektu Iva Samiece  
a Jiřího Štencela, obohacená o výstavu opukových soch Tomáše Valuška

pondělí 8. 4. 18:00  
Kino Mír

S láskou Vincent – výjimečný film vznikl kombinací hraného filmu a ani-
mace originálních olejomaleb na téma života a díla Vincenta van Gogha

úterý 9. 4. 17:00 
Kostel sv. Václava

Příběhy Ježíškových vnoučat – vernisáž fotografické výstavy a beseda  
s autory nejúspěšnějšího projektu Českého rozhlasu Olgou Štrejbarovou 
a Martinem Ondráčkem

středa 10. 4. 15:30 
ZŠ T. G. Masaryka

„Když paní učitelka zapomene zadat domácí úkol… to je štěstí“  
– vernisáž výstavy prací dětí ze ZŠ T. G. Masaryka

středa 10. 4. 19:00 
Slezské divadlo

Osmyčky – divadelní hit na téma osmičkových roků české historie  
(Městské divadlo Brno)

čtvrtek 11. 4. 18:00 
Galerie Gottfrei

Od tramvaje k erotice – prezentace a talkshow  
s designérkou Annou Marešovou

pátek 12. 4. 20:00 
KUPE

Hygge aneb večer opavských hledačů štěstí  
– přednáška Petra Rotrekla s ukázkami filmu, divadla, literatury a hudby  
(k tanci zahraje DJ Jiří.Sio@jevolny.cz)

sobota 13. 4. 20:00 
Klub Art

České srdce – koncert české kapely slavící 30 let na české hudební 
scéně, spojující melodický kytarový rock s inspirací keltskou hudbou

pondělí 15. 4. 19:00 
Kino Orion  

Hradec nad Moravicí

O hezkých věcech, které zažíváme aneb Padesát stínů dobra  
– autorské pásmo režiséra Jana Friče,  
hraje divadelní společnost Masopust

úterý 16. 4. 18:00 
KUPE

Alchymie štěstí – přednáška o filantropickém úsilí hraběnky  
Marie Walburgy, která chtěla štěstí pro jiné  
(přednáška Jaroslava Zezulčíka, kastelána zámku Kunín)

středa 17. 4. 18:30 
Klub Art

Langenacht der kurzen texte/ Dlouhá noc krátkých textů – tradiční lite-
rární akce Ústavu cizích jazyků Sl. univerzity v Opavě, tentokráte o štěstí

čtvrtek 18. 4. 18:00 
Kino Mír

Příběh Alvina Straighta – film Davida Lynche o nečekané cestě  
a setkávání s neobyčejnými lidmi

úterý 23. 4. 18:00 
Loutkové divadlo

Spoutaný trávou – divadelní meditace na motivy prastarých  
buddhistických textů pro děti i dospělé (Divadlo Líšeň) 

úterý 23. 4. 20:00 
Kostel sv. Václava

L´Arianna – (Claudio Monteverdi, Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík) – volná 
rekonstrukce barokní opery z roku 1608 v podání Ensemble Damian

středa 24. 4. 18:00 
Kino Mír

Cyrano de Bergerac – „Měl odvahu, širokou duši a láskou raněné srdce.“ 
Gérard Depardieu v nejslavnější filmové adaptaci geniální Rostandovy hry

čtvrtek 25. 4. 17:00 
KUPE

Mary´s Meals – prezentace charitativního projektu s promítáním 
dokumentu, vystoupením pěveckého sboru Domino a výstavou  
dětských prací ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku 

neděle 28. 4. 18:00 
Klub Art

Horníček 100 (Písně a smích) – vítejte ve vzpomínkách  
na Miroslava Horníčka, vystoupí Igor Šebo, Jaromír Meduna a Jiří Toufar

pondělí 29. 4. 18:00 
Kino Mír

Moderní doba – Charles Chaplin a jeho souboj se stroji v éře,  
která není příliš nakloněna lidem, natož pak štěstí

pondělí 29. 4. 19:45 
Kino Mír

O humoru & Banánové slupce – povídání o humoru  
se Zdeňkem Stejskalem doplněné filmovými ukázkami

úterý 30. 4. 18:00 
Knihovna Petra Bezruče

Raději zešílet v divočině – beseda se spisovatelem Alešem Palánem  
o jeho knize, která vypráví o šumavských samotářích – lidech, žijících 
mimo civilizaci v nádherné, ale drsné divočině, uvádí Jiří Siostrzonek

středa 1. 5. 19:30 
Klub Art

Elles Bailey – koncert skvělé britské bluesové zpěvačky 

program



Cesty ke štěstí jsou tématem letošního ročníku  
festivalu Další břehy, který již po třiadvacáté nabízí 
v požehnaném čase rozpuku jara programy  
a umělecká setkání se zamyšlením, poznáním  
i zábavným odlehčením na vlně humorného pohledu  
na svět a problémy našich dnů.  Křivolaké,  
ale i přímočaré a někdy jednoduché cesty ke štěstí 
budeme společně hledat skrz lásku, rodinu, dobré 
mezilidské vztahy, práci, přírodu, umění a filosofii, 
vzdělání, harmonický a klidný život, sport,  
cestování nebo v neotřesitelném pocitu život- 
ního smyslu a především v účinné pomoci  
těm druhým, potřebnějším. 
V posledních letech se fenomén štěstí a jeho 
dosahování, naplňování, dobývání či metody vedoucí 
k jeho trvalé přítomnosti staly frekventovaným  
a možná v některých případech i módním téma- 
tem diskuzí, článků, knih a reportáží. Přitom  
učinit šťastným sebe a především své okolí  
je základním úkolem každé lidské bytosti. Není  
divu, že v Dánsku založil Meik Wiking Institut  
pro výzkum štěstí a pojmy „hygge“ či „lykke“  
se stávají centrem celosvětového výzkumu.  
Obdivujeme, že v dalekém a tajuplném Bhútánu  
měří místo HDP raději „hrubé národní štěstí“  
nebo v Japonsku pod pojem „ikigai“ nalézají smysl 
života, tedy také důvod, proč ráno vstát z postele  
a pečlivě se věnovat své práci, rodině i koníčkům  
a zakoušet tak radost, nadšení, zdraví a štěstí.  
Vítejte tedy v umělecké alchymistické laboratoři 
výzkumu štěstí. Hlavně, aby nevymizela radost!
Petr Rotrekl – dramaturg festivalu

Motto:
Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky. 
Jestliže jsou naše myšlenky šťastné, jsme i my šťastní. 
Když myslíme na neštěstí, budeme nešťastní. 
Jestliže se v myšlenkách bojíme, budeme se bát i ve skutečnosti.
Marcus Aurelius



Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu  

závisí naše vlastní štěstí. 

(Albert Einstein)

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. 

(Johann Wolfgang Goethe)

Když chceš pochopit slovo štěstí, musíš je chápat jako odměnu,  

a ne jako cíl, neboť jinak nemá význam. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Citadela)

Úsměv je často to nejdůležitější. Platíme úsměvem. Úsměv nás povzbuzuje. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Dopis rukojmímu)

Člověk není nic jiného než svazeček vztahů.  

Jedině vazby mezi lidmi mají pro lidi význam.

(Antoine de Saint-Exupéry, Let do Arrasu)

Statečný užívá štěstí i neštěstí jako své pravé a levé ruky: pracuje oběma. 

(Kateřina Sienská)

Slepá není jenom štěstěna, ona dokonce často zaslepuje i ty,  

které zahrnula svou přízní. 

(Cicero, Laelius o přátelství)

Neříkejme si s pláčem, že život není tak krásný jako naše sny.  

Říkejme si spíše, že něco scházelo našim snům,  

protože nebyly schváleny životem.

(Maurice Maeterlinck, Moudrost a osud)

Nikdy jsem nepřekonal svůj úžas nad tím, že jsem se narodil  

na nejkrásnějším místě světa a v pravý čas.

(Henry David Thoreau, Walden)

Z nadbytku žalu se smějeme. Z nadbytku radosti pláčeme. 

(William Blake, Pekelná přísloví)

Člověk, který nebyl nešťasten, podobá se trochu poutníkovi, 

který cestoval jen v noci. 

(M. Maeterlinck, Moudrost a osud)

Projdu tímto světem jen jednou: proto ať každé dobro,  

které mohu vykonat, každou laskavost, kterou mohu prokázat člověku  

nebo zvířeti, vykonám teď. Ať ji neodkládám, ani nezanedbávám,  

neboť touto cestou znovu nepůjdu. 

(John Galsworthy, měl napsáno nad stolem)

Když se příliš raduješ, zajdi na hřbitov,  

když se příliš soužíš, zajdi tam také.

(Arménské přísloví)  

Mnohem raději bych chtěl být nazýván dobrým než šťastným. 

(Plautus, Poenulus)

Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné,  

pak teprve budeme šťastni. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Citadela) 

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto,  

jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. 

(Romain Rolland) 

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. 

(John Lennon)

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky,  

taková malá štěstí – čím jsou drobnější a čím je jich víc,  

tím je to jejich štěstí větší. 

(Jan Werich)

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.  

(Jan Werich)



Jedno unikátní tajemství ukrývá strop nedávno zrekonstruovaného opavského  
kina Mír. Tajemná skvrna na stropě se po zhasnutí světel promění v mléčnou  
dráhu a strop celého kina pokryjí stovky hvězd. A protože je tento model unikátní, 
rozhodli se pořadatelé letošního ročníku festivalu Další břehy do programu zařadit 
podvečer, který se nejen touto zajímavostí bude zabývat. Letošní ročník má podtitul  
Cesty ke štěstí. A mnoho lidí spojuje štěstí a jeho hledání s pohledem na hvězdnou 
oblohu. A nemusí vždy jít jen o básníky, milence či vědce zkoumající tajemství 
vesmíru. Proto jsme se rozhodli zasvětit první akci festivalu právě astronomii.
Pozvaní astronomové Jiří Grygar a Tomáš Gráf a astrofyzik Martin Petrásek  
nás provedou nejen hvězdnou oblohou kina Mír, ale také se s návštěvníky v rámci 
besedy podělí o kus svého astronomického štěstí. 
Během večera Martin Petrásek poodhalí část z připravovaného filmu o dalším 
významném českém astronomovi Luboši Perekovi. Ten letos oslaví sto let  
a zasloužil se například o stavbu největšího českého dalekohledu anebo pomohl  
slavnému A. C. Clarkovi k vynálezu geostacionární družice. Od Tomáše Gráfa  
se mimo jiné dozvíte, kde se v Opavě dokončuje první opavské planetárium.  
A že nebude jen tak ledajaké! 

povídání pod hvězdným nebem

Neděle 31. 3. / 16:00 Kino Mír, Kolářská ulice

Vždycky, když ji chci vyfotit, vrtí ocasem.

s Jiřím Grygarem, Tomášem Gráfem

a Martinem Petráskem s projekcí fi lmu Grygar

     Štěstí pod hvězdami

Jiřího Grygara, slavného českého astronoma, asi mezi fanoušky noční oblohy 
nemusíme představovat. Tomáš Gráf byl 22 let ředitelem ostravského planetária,  
dnes působí na Slezské univerzitě v Opavě. Martin Petrásek loni debutoval  
s celovečerním filmem o Jiřím Grygarovi, ale je také ideovým otcem hvězdné  
oblohy v kině Mír.

Grygar 
Nový český celovečerní dokument o životě nejznámějšího českého astronoma  
Jiřího Grygara. Více než rok mohli studenti Slezské univerzity v Opavě stínovat život 
Jiřího Grygara, českého astrofyzika, popularizátora vědy a vášnivého cyklisty.  
Z původně malého studentského snímku vznikl dokument celovečerního rozměru, 
bohatý na vzpomínky, zážitky i na pohled na vědu, skepticismus anebo víru. Vydávají 
se s Jiřím Grygarem do vzpomínek na dětství, do válkou stíhaného Slezska. Pozná-
vají Grygarovy začátky v brněnské hvězdárně i tajemnou část vědeckého bádání  
v oblasti astročásticové fyziky. Navštíví argentinskou pampu, kde Grygar pravidelně 
putuje za svým výzkumem, ale také nahlédnou do jinak přísně střeženého zákulisí 
udělování Bludných balvanů. Ebicykl, věda, Okna vesmíru dokořán, Sisyfos, víra. 
Takový je Jiří Grygar.

beseda a film

Vstup volný



31. 3. / 16:00



 Motto tohoto dne: 

„V životě má skutečnou cenu jen to, co děláme pro druhé.“ Lewis Carrol

Kostel sv. Václava, Pekařská ulice 17:00 / 1. 4. pondělí
 

Úvodní slovo primátora města Opavy Tomáše Navrátila

vernisáž výstavy, koncert, taneční vystoupení, charitativní dražba obrazů

a poselství štěstí na cestu domů…

Slavnostní zahájení festivalu 



Štěstí z nebe 
Výstava výtvarných prací žáků  
Základní umělecké školy Opava
Děti z výtvarného oboru umělecké školy vytvořily 
nádherné grafiky Zvířat – svých duchovních průvodců, 
poskládaly a natiskly léčivou energií nabité Mandaly  
a namalovaly obrazy Andělů, přinášejících ochranu,  
sílu a pomoc.

„Mám k nebi blízko. Možná jako mnoho lidí.  
Modré z nebe znamená štěstí. Pohled na modré nebe 
přináší klid, blaženost, teplo, úsměv. Odlesky modrého 
nebe v duši. Andělé přinášející ochranu, sílu a pomoc. 
To všechno najdete v modrých malbách dětí.“  
Zuzana Tázlarová

„O nebi...Kdo by nechtěl nebe na zemi?  
Vzali jsme to do vlastních rukou a kus nebe si vytvořili. 
Stačilo se proletět nad mraky, ve starém hrnci uvařit 
nebeskou modř, vrýt do zbytku podlahy anděla.  
Inspirací se stala i nebe slavná – díky nim bylo možné 
téměř slyšet bouři, vidět zářit hvězdy nad Rhonou,  
cítit na kůži chlad Norska, nechat se zmást jasnou 
polední oblohou nad nocí potemnělou ulicí.  
A pak už si jen namalujete nebe své.“  
Lenka Přibylová 
 
 
 
 

Koncert Viktorie Černíkové 
Rodilá Opavanka se sametovým hlasem, která se  

mimo jiné probojovala i do finále SuperStar, zazpívá  
několik písní ze svého repertoáru.

 

Taneční vystoupení za zvuků zpěvů a bubnů
Koncert studentů z pěvecké třídy Zuzany Vávrové doplní taneční vystoupení   
studentek Hany Pinkowské a bubeníci pod vedením Ivo Samiece naladí váš  
srdeční tep na zdravou frekvenci.

Je to hezký, ale umělecký kováře jsem si představoval jinak.



Štěstí poslat dál – Benefice pro Matýska
Tvorba a vystoupení žáků ZUŠ Opava, tentokrát  
přinese radost mnohonásobnou. Nejen, že děti  
z výtvarného oboru vytvořily krásná výtvarná díla,  
ale s nadšením je také nabízejí k aukci i prodeji,  
aby pomohly Matýskovi, který to neměl v životě  
zrovna lehké. Staňte se i vy součástí tohoto lásky-
plného kruhu – udělejte si radost a vydražte  
či kupte obrázek.  
Bude vás jistojistě hřát u srdce, ozdobí váš domov  
nebo jej můžete darovat a Štěstí poslat dál...

Matýskův příběh
Už když byl v bříšku, postihla ho tragédie. Při automobilové nehodě přišel o tetu 
(sestru maminky), strýce a dvouletou sestřenici. Možná i proto se narodil  
předčasně. Nevážil ani jako jeden a půl balíčku mouky a měl nemocné srdíčko.
Za svůj život strávil v nemocnicích víc času než většina z nás (operace srdce,  
různé infekce, operace varlátek, nožiček, epilepsie…).
Dnes má Matýsek 10 let, nechodí, nemluví, jezdí na vozíčku, a je plně závislý  
na pomoci své rodiny.
O to těžší pro všechny bylo, když v roce 2013 mamince Blance zjistili agresivní 
nádor prsu, který se rychle rozšířil a způsobil metastáze v lymfatických uzlinách. 
Pro Matýska zabojovala a první boj s nemocí vyhrála. Na dva roky jí dala nemoc 
pokoj, pak ji čekal druhý těžký zápas. V roce 2017 se zákeřná nemoc vrátila potřetí 
a s ještě větší silou. Maminka Blanka jí celých 12 měsíců s obrovskou silou a chutí 
do života odolávala. 20. 11. 2018 bohužel dobojovala navždy. Matýsek tak na vše 
zůstal sám se starším bráchou a tátou.
Matýsek je optimista po mamince. Pořád se směje a překážky zdolává, jak nejlépe 
mu to jde. Půjde mu to mnohem lépe, pokud mu trošku pomůžeme.
Matýskovi můžete také přispět na transparentní účet: 2201535086/2010.
Celý Matýskův příběh najdete zde: www.pomocmatyskovi.webnode.cz.

Aukci moderuje Jiří Siostrzonek.

 

 

 

Poznámka:

Prodej a aukce bude probíhat pouze po dobu slavnostního zahájení. 

Zakoupené a vydražené obrazy budou ihned předány novým majitelům 

oproti uvedené či vydražené finanční částce.  

Platby budou přijímány pouze v hotovosti.

Dražba dětských prací probíhá pod patronací Charity Opava.

Vstup volný



Režie: Pavel Ondruch
Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
Hudba: Petr Orozovič

komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě  
s Alenou Mihulovou a Petrou Nesvačilovou  
(Divadlo Ungelt)

Úterý 2. 4. / 19:30  Slezské divadlo, Horní náměstí

        
        

  Skořápka (Marcin Szczygielski)

Jak ze Skořápky vyloupnout křehké lidské bytosti? 
Návod má komedie o nečekaném přátelství a cestě  
ke svobodě, v níž excelují herečky Alena Mihulová  
a Petra Nesvačilová ve dvou charakterových 
protikladech. Osudové setkání usedlé knihovnice 
Haliny a bohaté a sebejisté Roxany, které k sobě svede 
náhoda, zcela změní jejich život.  
Marcin Szczygielski je polský spisovatel, dramatik, 
novinář a grafik, který je již na literární scéně své 
vlasti velmi zavedeným autorem. Skořápka je jeho 
nejúspěšnější hrou, která se mimo jiné zabývá naší 
schopností zbavovat se skořápek, naslouchat  
a otevírat tomu, co neznáme.  
Takovou proměnou projde i suverénní Roxana,  
kterou si zahraje Petra Nesvačilová. Text hry  
ji prý na začátku vyděsil: „Já jsem se hodně vylekala 
proto, že moje postava Roxana je velmi povrchní, 
vnímala jsem ji hodně lacině a teprve postupem času 
jsem začala objevovat hloubky její osobnosti a pohnutky 
jejího jednání. V celku je ale ta hra moc dobrá v tom,  
že to, co řeší Roxana, řešíme my všichni – jak se sami 
do sebe zaposlouchat, jací doopravdy jsme, nebát  
se toho, sundat masky a strachy. V tom je ta hra  
velmi důležitá a aktuální.“ 
A co si pod pojmem skořápky představuje Alena 
Mihulová? „Já skořápku vnímám jako obal, mimikry 
obrany, ale také jako křehkost, která je v té hře 
obsažená, vždyť je tak snadné vztahy pokazit  
a tak těžké je potom napravovat, nebo to není tak  
těžké, ale náročné je se k tomu vůbec odhodlat.“ 

divadlo

Vstupné: 350 Kč, 300 Kč, 200 Kč 
Předprodej: Slezské divadlo Opava, předprodej vstupenek, Horní náměstí 13, tel. 555 537 469



           
           

           
       

           
           

           
           

           
           

           
           

      Lidská komedie
        

v kresleném humoru Jiřího Wintera Neprakty 

výstava slavného českého kreslíře, ilustrátora a karikaturisty 

hudební program vernisáže: 

koncert multiinstrumentalisty a muzikoterapeuta Václava Kořínka

Obecní dům, Galerie, Ostrožná ulice 3. 4. / 17:00 středa
Vstup volný



Jiří Winter, znám také pod pseudonymem Neprakta, se narodil 12. července 
1924 v Praze. Na Reálném gymnáziu jej učili výteční výtvarníci Skrbek a Pavelka, 
z nichž ten druhý ilustroval Pohádky tisíce a jedné noci. Jiří maturoval během 
heydrichiády a v září nastoupil do Státní grafické školy na Smíchově, kde jej učil 
Ferdinand Rubeš. Vzorem při pozdější práci pro noviny a časopisy se mu stali Felix 
Jenewein (1857–1905) a Vratislav Hugo Brunner (1886–1928).
Roku 1943 měl být Winter totálně nasazen v letecké továrně v Letňanech, ale 
vyjednal změnu a za dvě stě korun týdně vzal práci zahradnického pomocníka  
v Trojském zámku. O rok později věnoval kamarádovi starý francouzský revolver  
z roku 1851 – zvaný lefoška. Jak se zdá, obdarovaný byl konfident a v březnu  
toho roku pozatýkalo gestapo celou Winterovic rodinu. Jiří byl odsouzen k šesti 
letům vězení v pracovním táboře v Bernau.
Začátkem roku 1946 začal navštěvovat přednášky na Přírodovědecké fakultě UK 
a nástupu do vojenské služby unikl díky půlroční náhradní službě v kasárnách  
Jana Roháče ve Vršovicích. Do civilu směl odejít zjara 1948 a v říjnu 1949  
založili s Bedřichem Kopecným pod jménem NEPRAKTA „firmu“ na kreslené  
vtipy, z nichž ten úplně první byl uveřejněn 20. listopadu 1949 ve Svobodném 
slově. Už 6. prosince začala pak dvojice „Neprakta“ publikovat i v Dikobrazu.
První z více než čtyř set publikací, které vyzdobil, byla Kynologická příručka  
Jana Kollera. 
Roku 1960 začala Winterova spolupráce s humoristou Miloslavem Švandrlíkem 
(1932–2009). Rok nato vyšla jejich první knížka Krvavý Bill a Viola a 5. září 1965 
zahájili sci-fi povídkou Oběť potoka Brumbalce (Pionýr) nekonečnou ságu o žácích 
Kopytovi a Mňoukovi. Ukončili ji teprve roku 2007, obnáší devětadvacet svazků.
1. srpna 1968 uveřejnil dětský časopis Ohníček první díl slavného komiksu  
Sek a Zula, přičemž Švandrlík se při psaní scénáře údajně neinspiroval již  
existujícím seriálem Flinstoneovi. 
A 25. března 1969 vydali Neprakta se Švandrlíkem ještě Černé barony.
V květnu 1973 převzal pak Winter co vůbec první československý karikaturista 
titul zasloužilý umělec a v létě 1980 uspořádal svou největší výstavu v Křížové 
chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice. Teprve 16. března 2001 byl 
ovšem zanesen do Guinessovy knihy rekordů jako autor největšího počtu uveřej-
něných kreslených vtipů (pětatřicet tisíc).

Vy jste zřejmý inteligent a potřebujete jen ženskou, aby z vás udělala člověka.



       Bhútán
cestopisný pořad Aleše Formánka spojený s vernisáží jeho fotografií 

Bhútán – Království hřmícího draka (vernisáž fotografií Aleše Formánka)
Výstava zahrnuje obrázky ze dvou cest do Bhútánu z let 2009 a 2011. 
První cesta do Království hřmícího draka byla letecky na jedno z nejzrádnějších  
letišť Paro a druhá autem přes rozdělené indicko-bhútánské město Phuntsholing. 
Na výstavě a na projekci budou obrázky ze západního a středního Bhútánu.  
Východní byl v té době pro turisty nepřípustný. Zahrnují údolí Paro, hlavní město  
Timphu, starobylý klášter Tygří oko, postavený ve skalní stěně, školu tradičních 
řemesel, manufakturu ručního papíru, národní sport lukostřelbu, královské sídlo  
v Thimpu a Trongse, ledovcové údolí Póbdžika v Černých horách, národní zvíře  
takin a klášter Čimin bláznivého světce Drukpy Künlejho, který šířil víru za pomoci 
sexu a exhibicionismu a porážel démony svým mocným a magickým pyjem. 

Čtvrtek  4. 4. / 17:00 Knihovna Petra Bezruče, Zámecký okruh

Bhútán – Hrubé národní štěstí? (cestopisný pořad Aleše Formánka)
Aleš Formánek se narodil v roce 1968. Pardubický fotograf samouk zhotovil své 
první fotografie bakelitovým přístrojem Smena 8M sovětské výroby v 80. letech 
minulého století. V roce 1990 začíná videokamerou zaznamenávat rockové a under-
groundové akce, o deset let později zachycuje již digitálním fotoaparátem koncerty, 
divadelní představení, společenské události ale hlavně lidi, s nimiž se setkává  
na svých toulkách světem. Jeho snímky s lehkostí a přirozeností zaznamenávají 
běžné situace, tváře a postavy. Aleš Formánek fotograficky ilustroval knihu  
Petra Rýgra Na Jiráskově horské cestě (2011), vydal monografii Kapitoly (2012), 
v roce 2013 mu vyšla fotoreportáž Pouť za Toufarem, v roce 2017 vydal objemnou 
knihu Odvaha, dokumentující proces vzniku slavné jezdecké sochy  
Jaroslava Róny v Brně.  
Své fotografie prezentoval i na několika samostatných a společných výstavách. 

Knihovna Petra Bezruče, Zámecký okruh 4. 4. / 18:00 čtvrtek

výstava a cestopisný pořad

Vstup volný



Režie: Edouard Deluc
Předloha: Paul Gauguin (kniha)  
Scénář: Edouard Deluc, Etienne Comar, Thomas Lilti, Sarah Kaminsky
Kamera: Pierre Cottereau
Hudba: Warren Ellis
Hrají: Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi, Marc Barbé, Samuel Jouy,  
Scali Delpeyrat, Pernille Bergendorff, Pua-TaïHikutini, Ian McCamy
Producenti: Bruno Levy
Střih: Guerric Catala
Scénografie: Emmanuelle Cuillery
Masky: Frédérique Ney
Kostýmy: Céline Guignard, Elisabeth Mehu
Francie, 2017, 102 min.

Pátek  5. 4. / 18:00 Kino Mír, Kolářská ulice

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

 Gauguin
Vstupné: 90 Kč / sleva pro členy Opavského filmového klubu 
Předprodej: Kino Mír, Kolářská 5, Opava, tel. 723 872 010

film

Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu i přátele a v roce 1891 
se usazuje na exotickém ostrově Tahiti, aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy  
v divoké a neposkvrněné přírodě. Zdánlivý ráj se ale mění v místo samoty a chudo-
by, na němž Paul zápolí s podlomeným zdravím, odmítnutím i pochybami. Poznává 
zde ale také domorodou krásku Tehuru, která se stává jeho ženou i múzou.  
Film Edouarda Deluca je výpravnou, přitom ale meditativní sondou do duše 
vášnivého a problematického génia. Dominuje jí naprosto strhující, intenzivní výkon 
Vincenta Cassela. 
K zajímavostem určitě patří, že na role domorodých obyvatel byl vypsán casting 
mezi místními obyvateli. Jedná se výhradně o neherce, což na výkonech  
není ani v nejmenším znát.

filmové drama o francouzském malíři,

vůdčí osobnosti postimpresionismu,

a jeho úniku do nedotčeného ráje na exotické Tahiti



Ivo Samiec:  
bicí nástroje, multipercussions, 
koncovka
Jiří Štencel:  
didjeridoo a další dechové nástroje, 
dramaterapie 
Hosté:  
Matěj Šram – hang  
Tomáš Valušek: sochy –  
Světlo živlů

              Primitiv

Sobota  6. 4. / 19:00 
Švédská kaple, Ratibořská ulice

Ivo Samiec i Jiří Štencel se věnují hudbě od dětství  
a postupem let se začali zajímat o alternativní směry  
v hudbě a minimalismus. Nyní se několik let intenzivně 
věnují individuálně hraní na přírodní jednoduché  
nástroje, které jim umožňují svobodnou volbu a vyjád-
ření. „Baví nás hraní v poloze malého dítěte, které stále 
něco hledá a objevuje. Do hudby vkládáme fantazii  
a je na posluchači, jak s našimi zvukovými obrazy 
naloží. Snažíme se o návrat ke kořenům zvuku, hudby 
a kultury vůbec, je to naše cesta ke štěstí,“ vysvětlil Ivo 
Samiec. Oba protagonisté vystoupí poprvé společně 
právě v Opavě v rámci projektu, který nazvali PRIMITIV.
Ivo Samiec vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostra-
vě, obor bicí nástroje, také studoval muzikoterapii  
na katedře psychologie Ostravské univerzity. V součas-
nosti je členem orchestru Slezského divadla v Opavě 
a současně vyučuje hru na bicí nástroje na opavské 
ZUŠ. Dále vede již 15 let kurzy pro amatérské nadšence 
Cesty rytmu bez rozdílu věku při SVČ Opava a také svůj 
bubenický orchestr BORIS, se kterým vydal dvě autorská 
CD. Nyní dokončuje hudební podkresy k celovečernímu 
dokumentárnímu filmu Tomáše Kepky „Jogín“.
Jiří Štencel studoval muzikoterapii a dramaterapii  
v Olomouci. Také se v průběhu let zúčastnil několika 
workshopů dechových nástrojů s Ondřejem Smeykalem 
a M. Gondou. 
Kulisou koncertu bude výstava známého sochaře, 
výtvarníka a architekta Tomáše Valuška, který zde před-
staví své opukové sochy. „Tvorba posledního období je 
ovlivněna neurony, anděly a živly. Tyto světelné sochy 
budou mít v sakrální architektuře svou premiéru a divák 
může zhlédnout i cítit něco navíc,“ vysvětluje autor. 

koncert a výstava

Vstupné: 100 Kč, předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319 

premiéra  
společného  

hudebního projektu 
Iva Samiece  

a Jiřího Štencela,  
 
 
 
 

obohacená o výstavu 
 opukových soch 

Tomáše Valuška



Režie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman  
Scénář: Dorota Kobiela, Hugh Welchman  
Kamera: Tristan Oliver  
Hudba: Clint Mansell  
Hrají: Saoirse Ronan, Aidan Turner, Helen McCrory,  
Douglas Booth, Eleanor Tomlinson, Chris O'Dowd,  
Jerome Flynn, John Sessions, Shaun Newnham,  
Richard Banks  
Producenti: Hugh Welchman  
Střih: Dorota Kobiela, Justyna Wierszyńska  
Scénografie: Matthew Button, Piotr Dominiak  
Velká Británie / Polsko / USA, 2017, 94 min.

výjimečný film vznikl kombinací hraného filmu  
a animace originálních olejomaleb na téma života  
a díla Vincenta van Gogha, nizozemského malíře  
a kreslíře, představitele fauvismu a expresionismu 

Pondělí  8. 4. / 18:00 Kino Mír, Kolářská ulice

Vstupné: 100 Kč / sleva pro členy Opavského filmového klubu  
Předprodej: Kino Mír, Kolářská 5, Opava, tel. 723 872 010

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent  
(Loving Vincent) navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl,  
že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného 
filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejo-
maleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových 
děl. Slovy tvůrců by „rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Man-
hattan“. Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci. 
V obsazení figurují jména jako Saoirse Ronan, Aidan Turner nebo Helen McCrory. 
Scénář vznikl na základě 800 van Goghových dopisů adresovaných především 
jeho bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese 
postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto 
zranění umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny. 
 

 
Zajímavosti:
Přivést na světlo světa jedno okénko trvalo v průběhu 7 až 9 hodin. 

Vincent van Gogh nedaroval své ucho prostitutce, jak bylo dříve uváděno, 
ale uklízečce, která v noci pracovala v nevěstinci a přes den v obchodech.  
Její skutečné jméno bylo Gabrielle. 

Film vznikal v britské koprodukci a hlavně v polských ateliérech. 

film

S láskou Vincentt



 

                     Příběhy Ježíškových vnoučat
vernisáž fotografické výstavy 
a beseda s autory nejúspěšnějšího  
projektu Českého rozhlasu  
Olgou Štrejbarovou a Martinem Ondráčkem

Úterý  9. 4. / 17:00  Kostel sv. Václava, Pekařská ulice

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. 
Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení 
uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyva-
tel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy 
roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty 
než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.
Spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci a dobrovol-
níky, kteří se soustředili kolem facebookové skupiny 
Ježíškova vnoučata, dokázali splnit během dvou měsíců 
600 vánočních přání babičkám a dědečkům  
v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních.
V roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat 
pustil Český rozhlas. Oslovil stovky domovů pro seniory, 
zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb.  
O projektu odvysílal velkou informační kampaň  
a řadu reportáží.

Foto Jiří Šeda



Posluchači zareagovali fantasticky. To, co rozpoutali, nečekali ani 
největší optimisté.
13 084 doručených dárků – nejčastěji drobné věci  
– kosmetika, sladkosti, hry, oblečení, knížky, ale také počítače,  
rádia nebo televize. A mechanické a elektrické vozíky – těch bylo 
přes padesát. Hodně se jich zaplatilo ze sbírky na Slevomatu, 
tam podporovatelé Ježíškových vnoučat mezi sebou vybrali  
2 503 000 korun.
A pak to byla přání. Někdy trochu „bláznivá“, jindy 
relativně snadno splnitelná. Výlety do krajů dětství, návštěvy 
příbuzných, prohlídky památek, divadelní představení, ale taky 
například skok padákem, projížďka v závodním autě, zabíjačka, 
dovolená u moře nebo audience u papeže Františka.  
Takových přání bylo splněno celkem 1 037.
Projekt dobrovolně podporovala řada známých osobností  
– Karel Gott, Eva Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus,  
Lucie Bílá, Jiří Bartoška, Ewa Farna a další.
Přes 14 000 seniorů mělo před rokem o dost hezčí Vánoce.  
Plné překvapení a údivu. Pro mnohé z nich to byl totiž první  
dárek po letech.
Kolik lidí, tolik přání a tolik příběhů. Ty nejsilnější jsou zachyceny 
textem i desítkami reportážních snímků ve stejnojmenné knize. 
Mediálně vděčné jsou bezesporu seskok s padákem  
ve dvaadevadesáti letech, přijetí u papeže, seznámení  
s Karlem Gottem či Lucií Bílou… 
Ale při čtení této knihy pochopíme, že neméně důležitý může být  
stisk ruky, pohlazení, chvilka, v níž se ztratí smutek a samota.  
Kniha je zároveň připomínkou práce stovek nezištných dobrovolníků. 

Vstup volný

V rámci Festivalu Další břehy se projekt Českého rozhlasu JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
představí jako 14 zastavení nad snímky autorů Michaely Danelové a Jana Němečka, 
doprovázené texty Petra Stančíka.

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. 

(Dalajláma)

Adam byl šťastný člověk: kdykoli řekl něco zajímavého, mohl si být jist, 

 že to nikdo před ním ještě neřekl. 

(Mark Twain)

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. 

(Dalajláma)

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten,  

kdo se sám pokládá za šťastného. 

(Seneca)

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, 

musíme se o něj s někým podělit. 

(Mark Twain)

Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest. 

(Otokar Březina)

Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže trefit domů, 

 přesto že ví, že má dům. 

(Francois Marie Arouet Voltaire)

Buď šťastný ráno s tím, co máš, a večer s tím, čím jsi. 

(Sri Chinmoy)

Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého  

a zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu. 

(Olga Scheinpflugová)

Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost.  

Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí:  

je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, 

vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení. 

(Josef Čapek)



          
          „

Když paní učitelka zapomene zadat 

Štěstí je, když se někdo narodí zdravý. * Štěstí pro mě znamená, že mám aspoň 
někoho, komu se můžu svěřit. * Také si myslím, že štěstí už potkalo každého z vás. * 
Štěstí je tam, kde je slyšet dětský smích. * Kdyby tak měl každý štěstí  
na rozdávání a nikdo by neměl špatnou náladu. * Mám ho jenom někdy, proto  
si ho musím vážit. * Když máš domov, když máš co jíst a pít, když máš někoho rád. * 
Když tě někdo utěší, když brečíš. * Štěstí nám může zachránit život. *  
Štěstí pro mě je, aby v jídelně byly hranolky. * Já mám štěstí, že mám tak hodnou 
paní učitelku. * Mít milující manželku a chytré děti. Mít dobrou práci a nemít velké 
problémy, nebýt ve finanční krizi. * Štěstí znamená, že si můžeme hrát i venku 
a ne jenom na mobilu. * Můžeme mít štěstí, když jen tak tak stihneme vlak,  
když na nějaké oblečení dostaneme slevu, když vyjedeme z lanovky a ona  
se zastaví. Když uklouzneme a neupadneme. * Když rozbiju talíř a maminka  
se nezlobí. * Štěstí je mít aspoň jednoho kamaráda pravého, než dvacet falešných. *  
Když přijdeš na trolejbus pozdě a zjistíš, že má zpoždění. Když máš o jeden bod 
v testu jedničku. * Když jsou rodiče šťastní z dárku, který jsem jim vybral. *  
Když koupíte holce bonboniéru. * Když uvidíte kominíka. * Největší štěstí jsou moje 
rodina (i andulka Pepa spadá do rodiny). * Já mám pocit štěstí, když na turnaji dám 
gól. * Štěstí je, když si koupíme los a vyhrajeme. * Když paní učitelka zapomene 
zadat domácí úkol. * Chci dostat hodně peněz, třeba tak 5 000 000 korun,  
a dát je chudým lidem po celém světě. * Sice nemám svou sestru Pavlínu moc 
ráda a ona mě taky ne, ale přeju jí štěstí. * Štěstí je třeba v trávě čtyřlístek nebo 
pověšená podkova nad dveřmi. * Štěstí můžeme mít i několikrát za den. *  
Štěstí je, když si najdete správného kamaráda a on si najde zrovna vás.* 
Tak vnímají štěstí naše nejmladší děti. 

domácí úkol... to je štěstí“

Hele, tady jsem ti nachytal kyblík žab a koukej mi přinést sestřičku.

vernisáž výstavy prací dětí Základní školy T. G. Masaryka

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13,  10. 4. / 15:30  středa

Co dodat? 
Snad jen pozvání na tradiční výtvarnou výstavu prací našich žáků, která bude 

zahájena slavnostní vernisáží v budově ZŠ TGM Opava, Riegrova ulice 
dne 10. dubna 2019 v 15.30 hodin.  

 
Výstava je přístupná veřejnosti  

od 11. 4. do 17. 4. mimo sobotu a neděli v čase od 9.00 do 15.30 hodin.
Hana Franková

výstava

Vstup volný



 

Autoři:  
Karel Cón,  
Stanislav Slovák,  
Jan Šotkovský,  
Petr Štěpán 
Režie:  
Stanislav Slovák 
Asistent režie:  
Jan Brožek 
Kostýmy:  
Andrea Kučerová 
Dramaturgie:  
Jan Šotkovský,  
Miroslav Ondra 
Scéna:  
Jaroslav Milfajt 
Hudební nastudování:  
Karel Cón 
Dirigent:  
Tomáš Küfhaber 
Choreografie:  
Martin Pacek 
Asistent choreografie:  
Michal Matěj 
Scénické projekce:  
Petr Hloušek 
Světelný design:  
David Kachlíř

                                            Osmyčky

Obsazení:
Čeněk Udavač – Michal Isteník 
Marcel Zatýkal – Petr Štěpán  
Bůh, Ježíš, Ďábel, T. G. Masaryk, praotcové, 
Vesna, Přemysl, Libuše, Karel IV., lechové, 
vladykové, hrabata, knížata, významné 
historické postavy i prostí obyvatelé země 
české: Radka Coufalová, Ondřej Halámek, 
Ladislav Kolář, Jiří Ressler, Jakub Uličník, 
Dušan Vitázek
Lid obojího pohlaví:  
Jaroslav Záděra (hostující herec),  
Martin Tlapák (hostující herec),  
Michal Nevěčný (hostující herec),  
Robert Hamala (hostující herec)
Délka představení: 160 min. včetně 
přestávky

divadelní hit na téma osmičkových roků české historie

 (Městské divadlo Brno)

Středa 10. 4. / 19:00  
Slezské divadlo, Horní náměstí

Vstupné: 310 Kč, 260 Kč, 210 Kč
Předprodej: Slezské divadlo Opava,  
           předprodej vstupenek, Horní náměstí 13,  
           tel. 555 537 469

 

Kdo by neznal pojem „osudové osmičky českých dějin“? 
Osvědčený autorský tým libretistů Stanislava Slováka, 
Jana Šotkovského a Petra Štěpána s hudebním skla-
datelem Karlem Cónem si v jubilejním roce 2018 – po 
několika svých kusech inspirovaných historickými udá-
lostmi – rozhodl posvítit na českou historii jako celek. 
Od vstupu Čechů na Říp (který se jistě musel odehrát 
v nějakém „osmičkovém“ roce) až po nejsoučasnější 
současnost putujeme s komediantskou skupinou napříč 
českými dějinami. Osmyčky jsou kabaretně laděná, 
rozmarná féerie s písněmi, která nasvěcuje české dějiny 
z nečekaného, hořkého i humorného pohledu. Tématem 
inscenace ovšem nejsou pouze léta jako 1108, 1278, 
1348, 1648, 1848, 1918, 1948, 1968, ale i ty „osmič-
kové“ roky, v kterých se zdánlivě nestalo nic důležitého 
(věděli jste, že roku 1888 byl založen Klub českých 
turistů?). Našimi průvodci historií malého národa budou 
dva stálí souputníci českého národního osudu, „blaničtí 
rytíři naruby“, pánové Udavač a Zatykač, kteří – jak se 
postupně ukáže – stáli v pozadí většiny významných 
událostí v historii českého národa a neváhají svou 
pravdu hájit i před božím soudem.

divadlo



Studio Anna Marešová Designers bylo založeno v roce 
2012. Zabývá se užitným průmyslovým designem,  
a to od prvních návrhů až po realizaci a prezentaci 
produktu. Studio spolupracuje s různými typy firem, 
ale často také s jednotlivci, kteří chtějí zrealizovat svůj 
business plán. Hlavním klientem se v roce 2013 stala 
značka Whoop.de.doo.

„Chtěla jsem vytvořit ideální design, který ukáže, že i erotická pomůcka  
může působit lehce, elegantně a zároveň něžně. Mým cílem také bylo najít hranici  
mezi erotikou a medicínou a přivést na svět kvalitní produkt ve všech směrech. 
Nebylo to snadné, ale díky ohlasům od vás a díky ohlasům přímo od odborníků  
– lékařů, vím, že se to podařilo,“ uvádí designérka Anna Marešová.

Designérka si prošla celým procesem od návrhu  
přes výrobu až po prezentaci a distribuci celého 
produktu bez investorů, manažerů či marketingových  
firem. Neohlížela se na výhody masové výroby v Číně  
a zaměřila se na lokální výrobu v České republice. Díky 
tomu si mohla pohlídat každý krok a nedělat zbytečné 
kompromisy. Podařilo se jí tak zachovat nejvyšší kvalitu 
ve všech směrech a hlavně původní návrh.  
Sada Whoop.de.doo obsahuje venušiny kuličky, vibrátor  
a vibrační vajíčko. Na projektu spolupracují také  
Sergej Kuckir a Jiří Toman.
 
Jak tedy samotný název přednášky napovídá, řeč bude 
o designérské práci, která má opravdu široký záběr. 
Kromě erotických pomůcek pro ženy, které souvisí  
s ženským štěstím a zdravím, a tím pádem také  
s tématem letošních Dalších břehů, má Anna Marešová 
na kontě i jiné výrazné úspěchy ve světě moderního 
designu. Jedním z nejznámějších je právě v titulu 
zmiňovaná tramvaj. Dopravní podnik hlavního města 
Prahy, a.s., ve spolupráci se studiem Anna Marešová 
Designers vytvořil nový koncept výletní tramvaje  
T3 Coupé, která navazuje na tradici legendárních 
tramvají Tatra T3. Zachovává poetiku šedesátých let  
a je tak poctou designérovi Františku Kardausovi, 
autorovi návrhu původní tramvaje Tatra T3.
 
Součástí prezentace budou také ukázky produktů 
značky Whoop.de.doo.

prezentace a talkshow
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prezentace  
a talkshow  

s designérkou  
Annou Marešovou

Galerie Gottfrei, Krnovská 14/13,  11. 4. / 18:00  čtvrtek

Vstup volný



Pátek 12. 4. / 20:00 KUPE, Janská ulice

přednáška, happening a tanec

V posledních letech se fenomén štěstí a jeho  
dosahování, naplňování, dobývání či metody vedoucí  
k jeho trvalé přítomnosti staly frekventovaným  
a možná v některých případech i módním tématem 
diskuzí, článků, knih a reportáží. Přitom štěstí  
a cesta k němu je základním úkolem každého 
člověka, který před námi leží v kratičkém intervalu 
naší nepatrné existence v nekonečném a bezbřehém 
vesmíru. Udělat šťastným sebe a především své  
okolí – tot´ základní úkol pro každého z nás! Není 
divu, že v Dánsku založil Meik Wiking Institut pro 
výzkum štěstí a pojmy „hygge“ či „lykke“ se stávají 
centrem celosvětového výzkumu, obdivujeme,  
že v dalekém a tajuplném Bhútánu měří místo HDP 
raději „hrubé národní štěstí“ nebo v Japonsku pod 
pojmem „ikigai“ nalézají smysl života, tedy také 
důvod, proč ráno vstát z postele a pečlivě se věnovat 
své práci, rodině i koníčkům a zakoušet tak radost, 
nadšení, zdraví a štěstí. A právě tomu se budeme 
v úvodní přednášce věnovat využívajíce zajímavé 
ukázky z bohaté škály uměleckých sfér… A bude 
také „šťastný welcome drink“, svíčky, vůně, chutě, 
humor, filmy, hudba a samozřejmě tanec.  
Jaké si to uděláme, takové to bude…  
„Hlavně aby nevymizela radost!“
Petr Rotrekl 

            Hygge aneb večer opavských hledačů štěstí

přednáška Petra Rotrekla s ukázkami filmu, divadla, literatury a hudby

k tanci zahraje DJ Jiří.Sio@jevolny.cz  

Vstupné: 70 Kč 
Předprodej: KUPE, Janská 7, Opava, tel. 555 501 415 Foto: Stanislava Lohinová



               České srdce

koncert české kapely slavící 30 let na české hudební scéně,  
spojující melodický kytarový rock s inspirací keltskou hudbou

Sobota 13. 4. / 20:00 Obecní dům, Klub Art, Ostrožná ulice

Hudební skupina České srdce byla založena v roce 1989.
Zakládajícími členy byli:  
Michal Šenbauer – kytara,  
Ondřej Mucha – bicí,  
Karel Holas – housle,  
a Pavel Kučera – basa a zpěv.

V roce 1990 vydali u Supraphonu svou první desku, která měla díky své  
originalitě nečekaný úspěch u posluchačů poměrně širokého věkového spektra. 
Po turné po České republice následovala koncertování v Německu, Rakousku 
a Francii. Snad největším vystoupením skupiny v tomto období bylo účinkování  
na akci Majáles 1990 na pražském Staroměstském náměstí, kde účast přesáhla  
50 000 diváků.  
Zásadním mezníkem v životě kapely bylo seznámení a spolupráce  
s Alanem Stivellem, francouzským multiinstrumentalistou, který se proslavil  
hlavně hrou na keltskou harfu. Výsledkem bylo druhé album Českého srdce  
– „Srdce z Avalonu“. 
V této době zaznamenala kapela personální změnu – ze skupiny odešel  
Pavel Kučera a zpěvákem se tak stal Michal Šenbauer. I Alan Stivell v této době 
vydal desku „Again“, na které České srdce hostuje. A nejen to, Stivell si zvolil  
České srdce jako svoji doprovodnou kapelu při svém turné po zemích celé západní 
Evropy a během let 1993–1994 tak spolu s ním absolvovalo České srdce  
více než 50 koncertů. 
Deska „Pohřebiště hitů“ z roku 1994 byla jakýmsi experimentálním kompilátem 
koncertní a studiové práce, světových hitů a jejich cover verzí. Ve spolupráci 
se Stivellem vyšla v roce 1998 další deska pod názvem „Oheň, voda, vzduch“ 
s hostujícím Ronanem le Bars, jedním z nejlepších francouzských hráčů na irské 
dudy. V tomto období zaznamenala kapela druhou personální změnu – odešel 
houslista Karel Holas a nahradil ho Zdeněk Pohorský (ZOO, Irish dew). 
Na albu „Znamení“ z roku 2003 spolupracovala celá řada předních českých 
umělců – např. Lucie Bílá, Michal Pavlíček, Blanka Šrůmová, Jan Hrubý a další. 
Stěžejní skladbou alba je písnička „Bosou nohou žárem“ s Lucií Bílou.
Následovalo předposlední album Náměsíčnej a nyní vydali novinku Noční motýl.

Vstupné: 170 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě 
Předprodej: Obecní dům, recepce, Ostrožná 46, Opava, tel. 553 791 947

koncert



Pondělí 15. 4. / 19:00 Kino Orion, Hradec nad Moravicí

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Tereza Marečková
Scéna a kostýmy: Pavla Kamanová 
Hudba: Jakub Kudláč
Hrají: Lukáš Příkazký, Jiří Panzner, Radovan Klučka, 
Tomáš Dianiška, Richard Fiala
Délka představení: 90 min. bez přestávky

Vstupné: 150 Kč
Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319

       O hezkých věcech, které zažíváme,

aneb Padesát stínů dobra
(autorské pásmo režiséra Jana Friče,

hraje divadelní společnost Masopust) 

divadlo

Sociálně angažované pásmo O hezkých věcech, které 
zažíváme navazuje na ohledávání hranic divadla,  
které Jan Frič započal v inscenaci Andělé mezi námi.  
Divadlo je pro herce společnosti Masopust především 
místo setkávání. Setkávání a sdílení… Bez masek  
a šmínků, jen tak prostě být s těmi, které máme rádi.  
Při vší citové vyprahlosti a odcizení dnešního světa  
je tu ještě ostrůvek blízkosti a něhy, kde můžeme beze 
strachu odložit své starosti a ponořit se do nejvyšší 
dobroty, kterou je vzájemnost a dobré slovo, šeptané 
od srdce. Dopřejme si tolik odstínů dobra, kolik jen 
uneseme! V intimním pokojíku Eliadovy knihovny  
je k tomu ta nejlepší příležitost.
Režijního a autorského vedení inscenace se ujal  
Jan Frič. Textové inspirace zahrnují básně  
Jakuba Demla, Lao´c nebo úryvky ze Zlaté knihy 
Receptáře. Herecky a částečně i autorsky se  
na inscenaci podílejí Tomáš Dianiška, Richard Fiala, 
Radovan Klučka, Jiří Panzner a Lukáš Příkazký.



Marie Walburga, dcera Františka Xavera hraběte 
Harracha a Marie Rebeky hraběnky z Hohenemsu,  
se narodila roku 1762, v roce 1779 se provdala  
za Klementa Aloise hraběte z Truchsess – Waldburg 
– Zeilu. Manželství hraběnky ale nebylo šťastné. 
Páru zemřely tři malé děti a posledního syna odvezl 
hraběnčin manžel na své statky do Porýní. I tento syn 
ale zemřel, hraběnka zůstala na kunínském, tehdy 
kunwaldském zámku (nedaleko Nového Jičína) sama. 
Nebylo divu, že pomýšlela dokonce na sebevraždu. 
Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, říká,  
že nakonec ale našla tato osvícená a vzdělaná žena 
nový smysl života ve vybudování zámecké školy.

                      Alchymie štěstí
přednáška  
o filantropickém úsilí  
hraběnky Marie Walburgy,  
která chtěla štěstí pro jiné  
(přednáška Jaroslava Zezulčíka,  
kastelána zámku Kunín)

Úterý 16. 4. / 18:00 KUPE, Janská ulice

Škola inspirovaná hnutím filantropů, svobodnými  
zednáři a tajnými ilumináty byla ve své době 
mimořádná, v rámci celé střední Evropy, nejen Moravy. 
Rádcem hraběnky byl Pestalozzi, jeden z největších 
pedagogů přelomu 18. a 19. století. Ta škola byla 
naprosto ojedinělá duchem tolerance. Vedle sebe 
studovaly děti všech sociálních skupin. Byly to děti 
šlechticů, měšťanů, úředníků, ale také děti sedláků, 
poddaných, zvláště zde byli přijímáni sirotci. Škola 
byla tolerantní ke všem národnostem. Studovali zde 
jak Němci, tak Češi, ale také Židé, katolíci, evangelíci, 
chlapci i děvčata. 
Režim ve škole ale rozhodně nebyl žádnou rekreací. 
Naopak, platila velmi přísná pravidla. Výuka začínala  
v pět ráno a končila v 19 hodin, a to od pondělí  
až do soboty. Výuka probíhala také v přírodě. Děti  
se učily cizí jazyky, přírodní vědy, historii, děvčata také 
zdravovědu, vaření, vyšívání atd. Hraběnka chtěla, aby 
děti byly nejen moudré, ale také zdravé. Takže vůbec 
poprvé na Moravě, možná i v rakouských zemích, byla 
zavedena v rámci této školy povinná gymnastika – 

tělocvik v zámeckém parku, otužování, 
plavání, bruslení.  
Byla podávána zdravá výživa a probí-
halo poprvé na Moravě také očkování 
proti neštovicím. Hraběnka s dětmi 
podnikala výlety. Ne nadarmo napsal 
nejslavnější žák ústavu František 
Palacký, že jeho pobyt v něm  
„byl krásným časem života mého“.  
S úctou vzpomínal i na paní hraběnku.

přednáška

Jo, chlapče, u nás je učení doopravdy mučení.



Samotná hraběnka byla nejen ředitelkou a mecenáškou, 
ale i manažerkou školy. A byla také učitelkou. Učila 
především francouzštinu a náboženství. To pojímala 
pastorálně, ne konfesionálně. Děti z nekatolických rodin 
tak nebyly uráženy ve svém cítění. Také bohoslužby  
v kostele, který nechala postavit vedle kunínského zámku, 
byly spíše pojímány pastorálně. Škola se nacházela  
v prvním patře kunínského zámku.
Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, pozname-
nává, že hraběnka byla ve své době přijímána rozporupl-
ně: „Ona se zcela vymykala představě urozené bohaté 
hraběnky. Víme, že se nestýkala se svými příbuznými. 
Větší potěchu jí přinášely tzv. konference. Zvala na ně 
učitele z celého okolí, ze svých panství, radila se s nimi 
o novinkách a přinášela jim nové učebnice a pomůcky, 
to byl její svět. Příbuzní se na ni snad dívali trochu přes 
prsty. Také si na ni stěžovali někteří duchovní.  
Např. jeden ze zámeckých kaplanů, kaplan Hanke, bývalý 
jakobín, který podal denunciaci na naši hraběnku na 
konzistoř. Byli to někteří další duchovní, kteří neměli 
pochopení pro postupy této ženy, protože na škole se 
skutečně vyučovalo způsobem, který se naprosto vymy-
kal tehdejšímu rakouskému školství. No a po bitvě  
u Slavkova přišly ty velké problémy.“
Roku 1814 musel být ústav zrušen, podle knížete Metter-
nicha odporoval svému účelu a vymykal se kontrole státu. 
Hraběnka nesla konec svého celoživotního díla velmi 
těžce, navíc trpěla Pagetovou chorobou, která způsobila, 
že později nemohla chodit a musela být přenášena ve 
velkém koši.
Hraběnka, která se snažila dát jiným štěstí, co sama 
nezažila, zemřela v roce 1828.

Vstup volný

Zámek Kunín



Chtěl bych nějakou knihu. Ale nic uměleckého, jen tak něco ke čtení.

tradiční literární akce Ústavu cizích jazyků
Slezské univerzity v Opavě, tentokráte o štěstí

Již tradičně si účinkující připraví pětiminutová čtení 
textu, která jsou vždy zahájena úvodními slovy k autorovi 
textu a vybrané knize. Kromě německy psaných textů  
je možno přispět i texty v jiných jazycích, které se 
nejlépe vztahují k Německu nebo Česku a týkají se 
tématu Štěstí.
I tentokrát bude zastoupeno vše, co se dá najít  
v literatuře v podobě krátkých i delších textů. Způsoby 
prezentace bývají různorodé stejně jako jejich obsahy. 
Můžeme se těšit na klasická čtení, scénická předsta-
vení, ale také zpívané texty. V každém vstupu se odráží 
láska k textu a vnitřní pocity účinkujících, které se jako 
magnet přenášejí na publikum a nechávají oživnout 
literaturu nezapomenutelným způsobem. 

Středa 17. 4. / 18:30 Obecní dům, Klub Art, Ostrožná ulice

19. Dlouhá noc krátkých textů se bude jako obvykle konat v opavském Klubu Art.

Lange nacht der kurzen texte                                                  Dlouhá noc krátkých textů

literární čtení

Vstup volný



Příběh začíná v Laurens, malé vesnické komunitě v severní Iowě, kde žije  
zatrpklý vdovec s chatrným zdravím – Alvin Straight (Richard Farnsworth).  
Po jednom ze svých těžkých domácích úrazů a návštěvě lékaře mu dcera Rose 
(Sissy Spacek) sděluje, že jeho bratr Lyl je na tom mnohem hůř – ranila ho prý 
mrtvice. Alvin bratra neviděl celých deset let a tato nešťastná událost jej donutí 
vážně uvažovat o jeho návštěvě. Je zde ovšem „menší“ problém, bratr bydlí  
až v sousedním státě Wisconsin v městečku vzdáleném 600 km. Zarputile hrdý 
Alvin se špatným zrakem a nedostatkem peněz nemůže snést představu,  
že by ho někdo za bratrem svezl. Proto Alvin vymyslí bizarní plán: chce uskutečnit 
cestu na svém zahradním traktůrku! Alvin vyráží na svou šestitýdenní pouť  
se zapřaženým provizorním přívěsem a nákladem „životně důležitých zásob“: 
odpuzovačem hmyzu a Swisherovým cukrovím.

Režie: David Lynch  
Scénář: Mary Sweeney, John Roach  
Kamera: Freddie Francis  
Hudba: Angelo Badalamenti  
Hrají: Richard Farnsworth,  
Sissy Spacek, Joseph A. Carpenter,  
Everett McGill,  
Harry Dean Stanton, Kevin P. Farley,  
Tracey Maloney, Donald Wiegert,  
Anastasia Webb, Jim Haun,  
Cedric Cirotteau, John Farley,  
Sally Wingert, Jack Walsh,  
Lana Schwab,  
Wiley Harker, Barbara Kingsley  
Producenti: Mary Sweeney,  
Neal Edelstein  
Střih: Mary Sweeney  
Scénografie: Jack Fisk  
Kostýmy: Patricia Norris
Francie / Velká Británie / USA, 1999, 112 min.

film

Čtvrtek  18. 4. / 18:00 Kino Mír, Kolářská ulice

     
     

Příběh Alvina Straighta

Rychlostí 5 mil za hodinu se „řítí“ nádhernou rovinatou krajinou s podzimní 
scenérií amerického státu Iowa. Na cestě mezi žlutě zářící kukuřicí Alvin Straight 
potkává spoustu různorodých lidiček představujících vzorky „typických Američanů“, 
hraničících s karikaturou kněze, družstvo cyklistů, náctiletou na útěku, hašteřící  
se jednovaječná dvojčata, dobrovolníky – hasiče, spolubojovníky z II. světové války 
a ženu se zvláštní zálibou proměňovat jeleny v oběti dopravních nehod… Jednu 
míli před domem bratra se Alvinovi traktůrek porouchá. S pomocí místního farmáře 
zvládne Alvin i poslední míli své cesty. Alvin zastavuje před Lylovým domkem  
a po dlouhé době se s bratrem opět obejme… 
Projekci archivního filmu 35 mm zajišťuje Biograf 16.

film Davida Lynche 
o nečekané cestě 

a setkávání  
s neobyčejnými 

lidmi

Zajímavosti:
Cestu Alvin Straight (Richard Farnsworth) absolvoval na zahradní sekačce  
John Deere 110 v roce 1966. 

Vstupné: 80 Kč / sleva pro členy Opavského filmového klubu  
Předprodej: Kino Mír, Kolářská 5, Opava, tel. 723 872 010



Scénář, režie, scéna, hudba: 
Pavla Dombrovská a Luděk Vémola
Loutky: Zdenka Klanicová
Pro děti od pěti let i dospělé bez dětí
Délka představení: 45 min.

Úterý  23. 4. / 18:00  Loutkové divadlo, Husova ulice

Vstupné: 60 Kč       
Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319

                                                  Spoutaný trávou

divadelní meditace   
na motivy  
prastarých buddhistických textů 
pro děti i dospělé  
(Divadlo Líšeň)

V inscenaci zpracované texty ze sbírek Zenový kompas 
(Seung Sahn) a Oceán v kapse rosy (Henri Brunel) 
se dotýkají tématu úcty k životu v jeho nepatrných 
a přehlížených podobách, i obecněji smyslu života. 
Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála a slona  
o významu nepatrných bytostí – rostoucích, běhajících, 
létajících i plujících. Inscenace používá přírodní 
materiály, nepopisné kovové loutky z drátů i z barevného 
plastu. Výtvarně originální tvar vzniká souběžným 
použitím loutek a stínohry před i za papírovým 
paravánem. Hru doprovází vypravěč a hudebník  
na basoneto a další originální zvukové nástroje.

loutkové divadlo



      L´Arianna

Ariadna (italsky Arianna) Ottavia Rinucciniho (1561–1621), zhudebněná 
Claudiem Monteverdim (1567–1643), byla provedena poprvé v Mantově,  
jako jeden z hlavních bodů oslav sňatku Francesca Gonzagy a Margherity 
Savojské, a to 28. 5. 1608. Do toho dne Mantova žádné tak velkolepé  
hudební představení nezažila. Slavná hudební báje Orfeo z roku 1607  
byla pouze pro uzavřenou společnost, zatímco Ariannu mělo podle  
dobových svědectví vidět na 6 000 diváků. 

Autor:  
Claudio Monteverdi, Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík 
Režie, scéna, kostýmy:  
Tomáš Hanzlík 
Účinkuje:  
Ensemble Damian 
Sólisté: 
Ariadna – Kristýna Vylíčilová (soprán), 
Venuše, Dorilla – Dora Rubart-Pavlíková (soprán)
Amor, 1. rybář (původně posel), Bakchus – Martin Ptáček (kontratenor)
Apollon, Theseus – Filip Dámec (tenor)
Rádce, 2. rybář (posel), Jupiter – Jiří Poláček (bas)
Marek kubát – theorba  
Martin Smutný – varhanní pozitiv  
Jakub Michl – viola da gamba
 
 
 
 
Délka představení: 100 min.  
V originálním znění italsky s českými titulky.

volná rekonstrukce  
barokní opery  

z roku 1608  
v podání  

Ensemble Damian

Úterý  23. 4. / 20:00 Kostel sv. Václava, Pekařská ulice

Významu příležitosti odpovídala i příprava. Monteverdi skládal Ariannu již  
na sklonku r. 1607 a na začátku února již byl téměř hotov. Část ale musel 
přepsat. Jakoby nestačilo, že v listopadu 1607 mu zemřela manželka Claudie. 
K tomu ještě představitelka role Ariadny, stejně mladá jako oslavovaná 
Florenťanka Caterina Martinelli, Monteverdiho chráněnka, během zkoušek 
na Ariadnu zemřela na neštovice, což zarmoutilo celý Gonzagovský dvůr. 
K hlubokému smutku tak ještě přibyly starosti s obsazením nešťastně uvolněné 
role – všechny vhodné virtuózky již zpívaly jiné role. Úspěch provedení byl 
ohrožen. Naštěstí tam byla herečka Virginia Andreini Ramponi, uměleckým 
jménem Florinda, manželka slavného herce a dramatika G. B. Andreiniho, jehož 
divadelní společnost I comici fedeli v Mantově právě působila. Její mistrovské 
uchopení nesnadné role vykresluje slavný básník Giambattista Marino  
ve svém eposu Adonis (1623). V Mantově byl tehdy přítomen jako dvorní  
básník Savojských.

A tak jsi slyšela Florindu, ó Mantovo,  
v tom divadle pod tvými vznešenými střechami, 
vylíčit Ariadnina krutá muka,  
a vymámit z tisíců hrudí tisíce vzdechů.

 
Z Monteverdiho Ariadny se do dnešních dnů dochovalo pouze libreto a slavné 
lamento opuštěné titulní postavy. Původní libreto je vodítkem k vyprávění 
příběhu o ženě, která pro lásku přestoupí všechny zákazy, pokoří se a je 
následně svým milencem opuštěna na nehostinném ostrově. Ve chvíli nejtěžší 
osobní krize, kdy se již loučí se životem, potkává boha vína,  
který z ní učiní svou manželku. 

Vstupné: 150 Kč v předprodeji / 180 Kč na místě, 100 Kč abonenti
Předplatné: Dům umění, recepce, Pekařská 12, Opava, tel. 553 668 734 

opera



       
       

       
      C

yrano z Bergeracu

Režie: Jean-Paul Rappeneau  
Scénář: Jean-Claude Carrière, Jean-Paul 
Rappeneau, Edmond Rostand (divadelní hra)
Kamera: Pierre Lhomme  
Hudba: Jean-Claude Petit  
Hrají:  Gérard Depardieu, Anne Brochet, 
Vincent Perez, Jacques Weber, Roland Bertin, 
Josiane Stoléru, Ludivine Sagnier, Jean- 
-Marie Winling, Pierre Maguelon, Sandrine 
Kiberlain, Michel Vuillermoz, Michel Fau,  
Stéphane Slima, Maurice Sarfati, Louis 
Navarre, Philippe Morier-Genoud, Isabelle 
Gruault, Pierre Aussedat, Jacques Pater, 
Jean-Damien Barbin, Lucien Pascal, Eric 
Bernard, Vincent Winterhalter, Quentin Ogier, 
Hervé Pauchon, Nicole Chomo, François Ma-
rié, Vincent Nemeth, Alain Rimoux, Philippe 
Volter, Yves Aubert, Louise Vincent,  
Eric Picou, Catherine Ferran, Christian 
Loustau, Philippe Girard, Laurent Vivier 

Středa 24. 4. / 18:00 
Kino Mír, Kolářská ulice

Producenti: René Cleitman, Michel Seydoux  
Střih: Noëlle Boisson  
Zvuk: Pierre Gamet  
Scénografie: Ezio Frigerio, Jacques Rouxel  
Kostýmy: Franca Squarciapino
Francie, 1990, 137 min.

„Měl odvahu,  
širokou duši  

a láskou raněné srdce.“ 

Vstupné: 80 Kč / sleva pro členy  
Opavského filmového klubu  
Předprodej: Kino Mír, Kolářská 5, Opava,  
tel. 723 872 010

Paříž, rok 1640. Cyrano z Bergeracu, muž nápadný především svým nosem,  
ale o nic méně svým vtipem, pohotovostí a básnickým rýmem, se zamiluje do své 
krásné sestřenky Roxany. O tu se uchází i hrabě de Guiche – ženatý „mlsný kocour“. 
Roxanino srdce však patří mladému kadetovi ze Cyranova pluku Kristiánovi. Roxana 
žádá Cyrana o pomoc a ochranu mladíka – a Cyrano, ač nešťasten, souhlasí. A tak 
se stane, že z úst i pera Kristiána vycházejí Cyranovy verše. Roxana se zamiluje  
a sama netuší, že víc do veršů, krásných slov než do samotného Kristiána. Zhrzený 
de Guiche se mstí – a muži musí do války. Roxana spěchá za tím, jehož dopisy si 
tiskne na svá ňadra…
Francouzská adaptace Cyrana z Bergeracu režiséra Jean-Paula Rappeneaua je snad 
možná vůbec nejlepší filmovou adaptací tohoto klasického díla Edmonda Rostanda. 
Okamžitě po svém uvedení se film setkal s diváckým ohlasem nejen ve Francii,  
ale dokonce i mimo Evropu.
Největší podíl na světovém úspěchu má Gérard Depardieu, scénář a vynikající režie. 
Ve filmové internetové databázi lze napočítat až jednatřicet významných světových 
ocenění jako: Oscar za kostýmy, deset Césarů, 2 Zlaté glóby a mnohá další.  
Projekci archivního filmu 35 mm zajišťuje Biograf 16. 

Zajímavosti:
Gérard Depardieu byl svou postavou natolik fascinován, že ještě dlouhou dobu  
po natočení filmu nosil knír a dlouhé vlasy. 
Pro film bylo potřeba 2 000 herců a stejný počet kostýmů. Některé kostýmy byly 
speciálně navrženy přímo pro tento snímek.  
Natáčení probíhalo ve Francii v katedrále Saint-Julien v Le Mans, v Dijonu  
nebo ve Fontainebleau a v maďarském městě Budapešť. 

film

Gérard Depardieu ve filmové adaptaci slavné Rostandovy hry



Hnutí Mary’s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy Magnus 
MacFarlane-Barrow navštívil Malawi sužované hladomorem 
a potkal tam matku umírající na AIDS. 
Když se jejího nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou 
jeho životní sny, odpověděl jednoduše… „CHTĚL BYCH MÍT 
CO JÍST A TAKY BYCH JEDNOU RÁD CHODIL DO ŠKOLY.“ 
Tato slova spustila naši misi a od skromných začátků  

s pouhými 200 dětmi v jedné škole 
v Malawi dnes sytíme každý školní 
den více než JEDEN A ČTVRT MI-
LIONU dětí napříč pěti kontinenty.
Většinu práce vykonává „armáda 
dobrovolníků“ a to jak v zemích po-
moci, tak i v těch, které pomoc za-
jišťují. Ve všech zemích, kde je jídlo 
podáváno, jsou naše stravovací 
programy plně v režii dobrovolníků 
z místních komunit, kteří se každý 
den střídají při přípravě, vaření  
a podávání jídla ve školách.
Kdykoliv je to možné, odebíráme 

suroviny od místních farmářů, čímž podporujeme lokální 
komunitu a zároveň přispíváme k růstu tamní ekonomiky.
Naše myšlenka je jednoduchá a funguje: zajistit dětem jedno 
hodnotné jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem přivést 
chudé děti do školních tříd, aby získaly vědomosti, které jim 
v budoucnu mohou pomoci vymanit se z chudoby. 
POUHÝCH 421 KČ NASYTÍ DÍTĚ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK!

„Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen jednoho.“ Matka Tereza

Čtvrtek  25. 4. / 17:00 KUPE, Janská ulice

Jsme mezinárodním hnutím lidí nejrůznějších zájmů a profesí ze všech 
částí světa, které spojuje společné přesvědčení, že žádné dítě v tomto 
světě hojnosti by nemělo být jediný den bez jídla. Rádi vám přiblížíme 
historii i současnost hnutí, základní principy, díky kterým je toto hnutí  
již v 16 zemích světa. Bude se promítat dokument Child 31, bude  
to také příležitost podpořit tento projekt.
Tento projekt můžete podpořit i finančně přímo na místě. 
Jste srdečně zváni. 
Marcela Tvarůžková (přednášející a dobrovolník Mary’s Meals) 

Doprovodnou akcí bude vystoupení dětí z pěveckého sboru  
Domino ZŠ Ilji Hurníka Opava a výstava výtvarných prací dětí  
ze ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku. Vstup volný

Hnutí Mary’s Meals

prezentace, koncert a charitativní projekt s promítáním dokumentu, vystoupením 
pěveckého sboru Domino a výstavou dětských prací ZUŠ Vladislava Vančury  
Háj ve Slezsku

prezentace a koncert



Vzpomínat bude Igor Šebo, šansoniér, herec a moderá-
tor, který s Miroslavem Horníčkem prožil deset let  
na českých a slovenských jevištích. Z jejich společného 
vystoupení, uváděného pod názvem Písně  
a smích, vznikla nahrávka, která je cenným materiálem 
soukromého archivu Igora Šeba. Uslyšíte z ní autentický 
hlas Miroslava Horníčka, doprovázený řadou fotografií  
z umělcova života. 
Igor Šebo bude vzpomínat a zpívat za klavírního dopro-
vodu Jiřího Toufara. Ukázky z díla M. Horníčka uslyšíte  
v přednesu Jaromíra Meduny.

           Horníček 100 (Písně a smích)

vítejte ve vzpomínkách  
na Miroslava Horníčka,  

vystoupí: Igor Šebo,  
Jaromír Meduna  

a Jiří Toufar

Režie: Olga Strusková 
Průvodce večerem: Igor Šebo
Přednes: Jaromír Meduna
Klavírní doprovod: Jiří Toufar

Neděle  28. 4. / 18:00 Obecní dům, Klub Art, Ostrožná ulice

Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 120 Kč na místě 
Předprodej: Obecní dům, recepce, Ostrožná 46, Opava, tel. 553 791 947

Igor Šebo o svém vztahu k Miroslavu Horníčkovi říká:
„Bylo to deset let života a často říkám, že tak dlouho 
někdy nevydrží ani manželství. Po prvním společném 
vystoupení jsme se navzájem poznávali a já se jen divil. 
Kde bere sílu k optimismu, zvláště po tom, čím vším 
v životě prošel? Kde nachází ten stále zvědavý, téměř 
dětský, objevující pohled na svět? Odkud se bere jeho 
smysl pro humor? Odkud pramení jeho nekonečná 
slušnost k cizím lidem? Kde bere čas na knížky, tvoření 
koláží, psaní, vymýšlení nových textů, nové nápady?… 
Naučil jsem se – žasnout.
Optimistou byl možná díky své víře v diváka, víře,  
že mu divák porozumí. V soukromém životě ho obklopo-
vali „jeho lidé“, ale i k cizím byl nesmírně slušný, kvůli 
své „kinderstube“ ani nemohl být jiný.
S tím pohledem na svět a s tou fantazií se myslím naro-
dil, ale určitě se je naučil ještě rozvíjet. Potvrdili to paní 
Stellinka Zázvorková, pan Brodský, paní Adamová, pan 
Sovák… a nepotvrdili to jenom mně, vždyť jsme  
to od nich slyšeli všichni! Sudičky mu také do kolébky 
vložily smysl pro humor a měly šťastnou ruku i při výbě-
ru jeho budoucích jevištních partnerů. Jsem nesmírně 
pyšný, že jsem k nim patřil. Deset let!“

vzpomínkový večer a koncert



Pondělí  29. 4. / 18:00 Kino Mír, Kolářská ulice

     
     

    M
oderní doba

Společenská satira byla natočena ještě v konven-
cích pantomimy němého období jako protest proti 
nehumánním aspektům technické civilizace a au-
tomatizace lidského života. Film je vybudovaný jako 
mozaika epizod, každá z nich má vlastní výstavbu 
gagů, geniálně se v ní uplatňuje smysl pro humor, 
ironii i sarkasmus.  
Projekci archivního filmu 35 mm zajišťuje  
Biograf 16.
Zajímavosti:
Film je zařazen na seznamu „nejvýznamnějších 
filmů“, který vydal Vatikán v roce 1995 na přání 
papeže Jana Pavla II. Nachází se v kategorii filmů, 
které jsou významné svou uměleckou hodnotou. 

Charles C
haplin a jeho so

uboj se
 str

oji v
 éře, která není příliš

 nakloněna

 lid
em, natož p

ak ště
stí

Režie: Charlie Chaplin  
Scénář: Charlie Chaplin  
Kamera: Roland Totheroh, Ira H. Morgan  
Hudba: Charlie Chaplin  
Hrají: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, 
Henry Bergman, Chester Conklin,  
Lloyd Ingraham, Louis Natheaux,  
Gloria DeHaven, Richard Alexander,  
Mira McKinney, Wilfred Lucas,  
Edward LeSaint, Bobby Barber,  
Chuck Hamilton, Stanley Blystone,  
Frank Hagney, Heinie Conklin, Harry 
Wilson, Russ Powell, Hank Mann, 
Buddy Messinger, Frank Moran, Jack 
Low, Murdock MacQuarrie, Sammy Stein, 
Pat Harmon, Tiny Sandford, J. C. Nugent, 
Walter James, Fred Malatesta  
Producenti: Charlie Chaplin  
Střih: Charlie Chaplin, Willard Nico 
USA, 1936, 87 min.

film

Kino Mír, Kolářská ulice 29. 4. / 19:45 pondělí

Vážně nevážné povídání s videoukázkami o humoru, 
jeho smyslu, a proč se jiní smějí něčemu jinému než 
my. Proč se za oceánem tvoří vtipy jinak než u nás 
v Evropě? A taky proč se smějeme, když někdo uklouz-
ne na banánové slupce? Kde se vzal tento banánový 
fenomén, který baví už několik generací lidí, a přitom 
se to v reálném světě prakticky nestává? A kdo uklouzl 
poprvé? A proč karikatura funguje jenom někdy a jak 
může být humor také vážný.

Vstup volný

Nápad na natočení Moderní doby Chaplinovi vnukl 
rozhovor, který s ním vedl reportér z newyorských 
novin. Ten mu vyprávěl o pásové výrobě v detroit-
ských továrnách a o mladých, zdravých lidech, 
kteří se po několika letech u běžícího pásu  
nervově zhroutí. 
Charlie zpívá píseň s textem, který ale nedává 
smysl. Došlo k tomu proto, že Charlie měl text 
písně, kterou měl zazpívat na parketu tančírny, 
napsaný na tvrdé manžetě. Při taneční kreaci,  
jíž svůj pěvecký výstup uváděl, mu však manžeta 
při prudkém pohybu ze zápěstí uletěla neznámo 
kam, a tak byl Charlie donucen  
z nouze improvizovat. 
Poslední Chaplinova slova ve filmu můžeme  
odečíst z jeho rtů, v překladu: „Usmívejte se! 
Honem!“ 
Film původně končil nervovým zhroucením postavy,  
kterou hraje Charlie Chaplin. 
Film měl být původně plně zvukový. 

           O humoru & Banánové slupce
povídání o humoru se Zdeňkem Stejskalem 

doplněné filmovými ukázkami

Vstupné: 80 Kč / sleva pro členy  
Opavského filmového klubu  
Předprodej: Kino Mír, Kolářská 5, Opava, 
tel. 723 872 010

beseda



Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v marin-
gotkách, případně na horských samotách. Jeden 
přespává přímo pod stromy. K některým se dá dojet 
autem, k dalším se musí pěšky. Šumavští poustev-
níci, samotáři, jejichž názory a životy se nepodobají 
vůbec ničemu, co znáte. O setkáních s nimi  
je tato kniha.
Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo 
civilizaci přináší pohled do tajuplného světa, o jehož 
existenci nic nevíme. Setkáváme se zde s divokými 
zvířaty, krutými zimami, dokonce i s přízraky. Někteří 
samotáři jsou vysloveně racionální (zejména obě 
zpovídané ženy), jiní vyprávějí svůj život trochu jako 
mýtus. I ten má svou výpovědní hodnotu, jen jinou 
než výčet ověřených faktů. Způsob, jakým novodobí 
poustevníci v krajině přebývají, se ostatně dost  
možná mýtem brzy stane. Pokud se jím už nestal. 
Smyslem knihy Raději zešílet v divočině není  
katalogizace podivínů ani alternativní průvodce  
po největším českém pohoří. Je jím ponor do tajupl-
ných zákoutí krajiny a lidské duše. Do dlouhodobé 
samoty a odloučenosti, do paralelního světa, který 
přesto tomu našemu klade velmi znepokojující  
otázky. Rozhovory s šumavskými samotáři vedl  
spisovatel a publicista Aleš Palán (Magnesia Litera, 
Cena Českého literárního fondu), snímky přispěl 
fotograf Jan Šibík (World Press Photo, Czech Press 
Photo, Golden Prisma Award atd.).

Úterý  30. 4. / 18:00 Knihovna Petra Bezruče, Zámecký okruh

Vstup volný

                    Raději zešílet v divočině beseda  
se spisovatelem Alešem Palánem  
o jeho knize,  
která vypráví o šumavských samotářích – lidech, 
žijících mimo civilizaci  
v nádherné, ale drsné divočině,  
uvádí Jiří Siostrzonek 

beseda

Foto: Jan Šibík



Elles Bailey – vocal, keyboard 
Joe Wilkins – guitar
Matthew Waer – bass 
Michal Danek – drums 

              Elles Baileykoncert skvělé britské bluesové zpěvačky 

Středa 1. 5. / 19:30 Obecní dům, Klub Art, Ostrožná ulice

Bristolská zpěvačka Elles Bailey má talent  
pro smysluplnou fúzi blues, roots music, amerikany 
a oduševnělého rocku, jemně okořeněné špetkou 
country. Osud ji požehnal „zakouřeným“ hlasem, 
který dokonale zapadá do její hudby. Debutové  
album Wildfire (vyšlo 9/2017) bylo natočeno  
ve studiích Blackbird v Tennessee a produkoval  
je Brad Nowell, který přizval k natáčení řadu nejlep-
ších muzikantů z Nashville, včetně kytaristy Brenta 
Masona (Grammy) a Bobbyho Wooda (3x zařazen  
do Síně slávy). Pak se Elles vrátila na promoturné 
po Británii spolu s Jonny Hendersonem na ham-
mondky a Joe Wilkinsem na kytaru – výsledkem  
bylo jedinečné transatlantické spojení britského  
a amerického stylu. Recenze na Wildfire byly více  
než nadšené, každá píseň alba byla označena jako 
„fresh & original“ a měsíčník Blues v Británii připo-
mněl, že „ne každý to dotáhne na velká pódia,  
ale Elles Bailey má zároveň potřebný talent, tah  
na branku a nyní i ten správný produkt“ (myšleno 
debutové CD). Rok 2018 začal londýnským vystou-
pením v legendárním klubu 100, pak přišla únorová 
účast na prestižním „The Great British Rock & Blues 
Festival“ v Skegness na východním pobřeží Anglie  
a v březnu–červnu následovalo rozsáhlé evropské 
turné. Během října a listopadu pokračovalo její turné 
po Velké Británii a před Vánocemi 2018  
zavítala do Irska.

koncert

Vstupné: 150 Kč v předprodeji / 180 Kč na místě
Předplatné: Obecní dům, recepce, Ostrožná 46, Opava, tel. 553 791 947



PRAKTICKÉ INFORMACE

PŘEDPRODEJ 
Sluna, Horní náměstí 27, 746 01 Opava
tel. 553 712 319, sluna.opava@seznam.cz, www.slunaopava.wbs.cz

Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava
tel. 555 537 469, vstupenky@divadlo-opava.cz, www.divadlo-opava.cz

Obecní dům, recepce, Ostrožná 46, 746 01Opava, tel. 553 791 947,  
obecni.dum@oko-opava.cz, www.oko-opava.cz

KUPE, Janská 7, 746 01 Opava, tel. 555 501 415,  
kupeopava@gmail.com, www.kupecko.cz

Kino Mír, Kolářská 5, 746 01 Opava, tel. 723 872 010,  
kinomir.opava@seznam.cz, www.kino.opava.org

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/dalsibrehy

PROGRAMOVÝ TISK 23. ROČNÍKU FESTIVALU DALŠÍ BŘEHY
VYDALO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA.
Dramaturgie festivalu: Petr Rotrekl
Texty v programovém bulletinu: autoři jednotlivých textů a akcí
Redakční rada: Petr Rotrekl, Monika Štěpánková
Grafická úprava: Dagmar Hlubučková, Dagmar Nevřelová
Tisk: Tiskárna Grafico s. r. o.
ISBN: 978-80-7572-019-1

Pořadatel:

Spolupořadatelé:

Změna programu vyhrazena.
Na této akci budou pořizovány fotografie a videozáznamy,
které budou použity pro propagační účely pořadatele.
Kontakt: gdpr@opava-city.cz

Partner festivalu:
Realizace 23. ročníku festivalu Další břehy je spolufinancována

z rozpočtu Moravskoslezského kraje.



Ať Vám štěstí neuletí!


