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Sportovní olympiáda Želiv 2013 
Neklidná neděle před bouří 
Po nádherném nočním představení na- 
dešel slunečný den, který jsme zasvětili 
sportu: během slavnostního zahájení 
byla vztyčena vlajka, Vojta složil slib, 
zazněly projevy. Mládí i stáří světa se 
však sešlo především ku soutěžím: líté 
boje trvaly až do večera, s přestávkou 
na osvěžující plavbu v Trnávce.     
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Sobotní odpoledne patřilo Reynkově poezii…  
První z představení se odehrálo v klášterním 
kostele Narození Panny Marie. Na „Zrcadlenou 
tvář“ se přijeli podívat oba synové Bohuslava 
Reynka Jiří a Daniel, dokonce i s vnučkou Vero- 
nikou a pravnukem Danielem. Diváků se sešlo 
hodně, jak je patrné z fotografií, které nám 
ještě během neděle ochotně poslal tatínek 
Baalbaki. Děkujeme! 

… a Shakespearově komedii 
Ve „Zkrocení zlé ženy“, pod širým nebem zde na Kocandě, 
zaskočil za nemocnou Ingrid Alex, který si tak s Martinem 
střihl obě představení (!). Po návštěvě svých dítek v táboře 
se většina rodičů a známých za západu slunce zašla podí- 
vat na jednorázovou letní shakespearovskou slavnost, ja- 
kési prázdninové opakování a také nesmlouvavou hlasovou 
prověrku v plenéru. Áňa, která letos na táboře asistentkou 
není, dojela den předem, proběhla texty i akce, z hlediště 
vše zhlédla – a odkvačila za dalšími VIP zprávami.     
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Antigona, Čekání na Godota, Jak je důležité míti Filipa, Faust, 
Lakomec – pět ze soutěžních otázek náročného večera. 
Dokážete správně názvy děl k obrázkům přiřadit ještě dnes?  

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Malá noční… prohlídka klášterní 
Želivský klášter, od našeho tábora na dohled přes říčku Trnávku, jsme nejprve 
poznali jen zběžně, v průběhu sobotního představení v kostele Narození Panny 
Marie. Právě za toto představení jsme dostali možnost ojedinělé noční 
procházky klášterem s bratry Metodějem a Cyrilem.  
Pravda, jak se sami přiznali, připravili 
jsme je tak o druhý poločas přenosu 
z fotbalové ligy, ale ochotně se nám 
věnovali až do půl jedenácté. Kromě 
vlastního výkladu nám poskytli dost 
času na dotazy, čím se zabývají, jak 
v klášteře žijí. Potěšila nás jejich po- 
chvala sobotní „Zrcadlené tváře“, zá- 
jem o to, co Dismanův soubor dělá, 
bratr Metoděj, který dojíždí do Prahy 
studovat teologickou fakultu, se prý 
určitě přijde podívat na některé z na- 
šich představení v Minoru.              

      
 
Dodatek: Želivský klášter je jedním z témat Vlastivědné olympiády, která začne 
co nevidět!  
 
 


