
                                                                                                                            

 

 

Tisková zpráva, 10. 3. 2021 

Opavský kostel sv. Václava opět navštívili panovníci a 

diplomaté 

OPAVA – V roce 1820 se v Opavě odehrál kongres Svaté aliance, na kterém 

se setkali se panovníci i diplomaté: například rakouský císař František I., 

kníže Metternich, car Alexandr I. nebo pruský korunní princ, budoucí král 

Bedřich Vilém IV. Právě tyto postavy nyní opět ožily v autentickém 

prostředí kostela sv. Václava díky čtyřem autorským videím Opavské 

kulturní organizace. Rolí státníků se ujali herci Slezského divadla v Opavě 

Daniel Volný a Michal Stalmach. 

 

„Ještě před pandemií koronaviru jsme plánovali řadu kulturních akcí, které měly 

v loňském roce připomenout 200 let od konání kongresu Svaté aliance, jež měl 

přispět k vyřešení napjaté situace v některých evropských zemích. Vzhledem k situaci 

jsme však nakonec vytvořili mimo jiné autorská videa s názvem ´Opava v roce 1820 

aneb Trocha historie nikoho nezabije,´ která divákům na sociálních sítích zábavnou 

formou přiblíží významné postavy dějin,“ říká Marcela Mrozková Heříková, 

ředitelka Opavské kulturní organizace.  

Čtyři videa natočili studenti Jan Polák a Lukáš Wodecki ze Slezské univerzity v Opavě. 

 „Oslavy výročí kongresu se původně měly konat v říjnu, a návštěvníky v kostele sv. 

Václava přenést připraveným programem do roku 1820. Teď se aspoň díky čtyřem 

natočeným divadelním scénkám, ve kterých státnické osobnosti vedou dialog 

s tajemníkem, lazebníkem, lékařem či malířem, přeneseme do online prostoru. Diváci 

tu najdou nejen střípky historie, ale především vtipné dialogy, aby se v dnešní době 

aspoň trochu pobavili,“ sdělila Naděžda Glincová, kurátorka a vedoucí expozice 

Cesta města. 



 

Videa v délce zhruba deseti minut představují historické státníky ne jako zkostnatělé 

osobnosti bez chyb, ale jako opravdové lidi s jejich libůstkami i slabostmi. „Scénář 

jsme psali v tvůrčím týmu s Danielem Volným a Michalem Stalmachem podle 

historických reálií. Ty jsme pak převedli do dialogů, okořeněných klepy a 

domněnkami, kterých je historie plná, v duchu britských sitkomů. Mě inspiroval 

především britský seriál ´Ať jedí koláče´, který se odehrává u francouzského 

královského dvora v období vlády Ludvíka XVI.,“ vysvětluje Dominik Beneš, 

dramaturg Opavské kulturní organizace. 

 

„Vzhledem k tomu, že jsem se na textech scénářů podílel, nemůžu říct, že by mi 

některá z mých čtyř rolí byla méně sympatická, což by třeba mohlo znamenat, že 

bych se jí věnoval méně. A to bych přece těm historickým postavám nemohl udělat,“ 

prozradil Michal Stalmach, herec Slezského divadla Opava. 

 

Videa mohou zájemci sledovat od druhé poloviny března v týdenních 

intervalech na Facebooku Opavské kulturní organizace a YouTube. 

https://www.facebook.com/opavskakulturniorganizace/ 
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