ŠUMPERKA

LÁZNĚ JESENÍK
Z rozhledny Zlatého chlumu nad městem Jeseník, z této dalekohledné věže, skoro dosáhneme
na prsaté stráně. Zde vyčnívá Gräfenberg – Lázně Jeseník.
Vincenz Priessnitz tu založil věhlas své vodoléčby, zde slunce, voda (v okolí je přes šedesát
studených pramenů), vzduch a pohyb dodávaly lidem „životodárné osvěžení“,
jak roku 1845 napsal významný ruský spisovatel N. V. Gogol.
Dodnes pomáhají lidem metody „vodního doktora“ třeba při léčení neuróz.
U všeho asistují Jeseníky.

Společenský měsíčník, 55. ročník
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Tip KŽŠ na listopad
Město čte knihu

Festival Město čte knihu startuje 7. listopadu.

Blues Alive

Blues Alive patří mezi nejprestižnější festivaly
v Evropě.
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Koncert Keane přenáší kino Oko 6. listopadu.

Černá kronika: Stíny Velké války, část I.
Počátkem léta 1914 žil Šumperk i jeho okolí každodenními radostmi i starostmi. Děti se těšily na
prázdniny a dospělí na nějaké to letní povyražení.
Na krveprolití u Sadové kdysi v šestašedesátém se již
zapomnělo a kdo by na něco takového myslel. Přesto již nová válka vstupovala do nejen evropských,
ale i světových dějin. Časté povolávání záložníků,
zvýšený počet mobilizačních nácviků a polních cvičení s ostrou střelbou signalizovaly militantní kurs
rakousko-uherské zahraniční politiky.
Atentát na následníka trůnu vyvolal mezi německými obyvateli Šumperka vlnu protisrbských emocí,
a tak pokořující ultimativní podmínky Srbsku a vyhlášení války této balkánské zemi 28. července 1914
bylo přijímáno se sympatiemi. Vždyť do Vánoc porazit Srbsko bude snadné. Skutečnost však byla jiná.
V polovině srpna byla ve válečném stavu téměř celá
Evropa a šumperský 93. pluk se v rámci 5. pěší divize 1. armádního sboru přesunoval na ruskou frontu
do Haliče. V sestavě 46. pěší divize landwehru zaujal bojové postavení na frontě 13. zeměbranecký
pluk, jehož řady doplňoval šumperský prapor.
Již v roce 1914 utrpěl velké ztráty 1. prapor
93. pěšího pluku, který jediný ze šumperské posádky
bojoval na srbské frontě. Koncem listopadu i po doplnění stavů pochodovou rotou ze Šumperka, v níž
byli mezi dobrovolníky i studenti gymnázia, zůstalo
praporu v Srbsku z původního asi tisíce mužů pouze sto padesát bojeschopných vojáků. Zbylé prapory
pluku poslané na ruskou frontu bojovaly v bitvách
u Krasniku i Lublinu a prodělaly ústup za řeku Dunajec. Jen za první dva měsíce bojů vykázal pluk víc
než jedenáct set mrtvých, raněných a nezvěstných.
Další vysoké ztráty utrpěl pluk v měsíci listopadu
při pokusech I. armádního sboru o protiofenzívu.
Začala do té doby nevídaná jatka, jejímiž oběťmi
byli tentokrát lidé.
Oﬁciální propaganda dělala vše možné, aby zastřela utrpení na frontách. Tisk přinášel zprávy
o hrdinských činech, mezi jinými i o riskantním
výpadu vojáků Hloška a Síny ze šumperské posádky

Převoz prvních raněných vojáků ze šumperského
nádraží do vojenské nemocnice v kasárnách 1. září
1914.
Sbírky VM Šumperk
na řece Dvině. Stát dal tisknout propagační pohlednice a obrázky zobrazující udatné rakouské vojáky
ničící nepřítele. Rub rozsáhlého krveprolití mohli
šumperští občané spatřit již 1. září 1914, kdy do
Šumperka dorazil první transport s raněnými, převážně příslušníky šumperského 93. pěšího pluku.
V zeměbraneckých kasárnách byla zřízena chirurgie,
interna v kasárnách 93. pěšího pluku, ale ty brzy
kapacitně nestačily a další, zvláště těžce ranění, byli
umisťováni v tehdejším ústavu hluchoněmých (dnes
základní škola). První říjnový transport přivezl nejen raněné, ale i nemocné úplavicí, pro něž musela
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být uvolněna budova chudobince (dnes v areálu nemocnice). Bylo přikročeno ke stavbě provizorních
dřevěných baráků záložní nemocnice v blízkosti
nádraží. Zemřelí na následky zranění byli pohřbíváni na šumperském hřbitově, kde pro ně byla vyčleněna jedna jeho část. Přitom nebývalé ztráty mužů
byly neustále nahrazovány. Jen od poloviny září do
konce října narukovalo v Šumperku přes tři tisíce
mužů, kteří byli nejdříve využíváni ke strážní službě
v Šumperku a okolí a po krátkém výcviku odesíláni
na bojiště.
Další a další pochodové roty vyprovázené a oslavované obyvateli Šumperka odjížděly na ruskou
frontu, která se na sklonku roku 1914 přiblížila ke
Krakovu, odkud muselo být již předtím krakovské
velitelství přemístěno do Ostravy. Severní a střední Morava s přilehlými slezskými regiony se staly
zázemím fronty a na jejich území začala platit mimořádná opatření stanného práva. Vzrůstající počty
mrtvých a raněných, omezování zásobování obyvatel základními životními potřebami, zvyšující se
drahota a ﬁnanční požadavky státu, který nebyl připraven na vedení tak rozsáhlé války, vedly k prvním
deziluzím i mezi německým obyvatelstvem. K tomu
se přidávala kritika neodpustitelných chyb ve vedení válečných operací také z řad důstojníků a vojáků
93. pěšího pluku, jejichž kamarádi padli nebo byli
zraněni a zmrzačeni po nepromyšleně řízených operacích. V jednotkách klesala bojová morálka a ruská
vítězství navozovala poraženecké myšlenky.
V průběhu roku 1915 se zvýšil deﬁcit potravin
a dalších základních potřeb. Na některé poživatiny
byl zaveden lístkový systém. Po prvních sbírkách
ložního a spodního prádla pro raněné a léčené vojáky, organizovaných v roce 1914 šumperskou organizací Červeného kříže, následovaly ve druhém
válečném roce sbírky spodního prádla, pletených
rukavic, ponožek a šál pro vojáky na frontě. K nim
se přidaly stále se opakující ﬁnanční sbírky na vedení války a nucené odvody kovů pro válečný průmysl. Ve druhé polovině roku 1915 přestal tisk na
Šumpersku uveřejňovat počty padlých a raněných,
naopak články o hrdinských činech, válečných úspěších a počtech vyznamenaných byly stále častější.

Postup ruských armád vedl k obsazení značné části rakouské Haliče, včetně města Stanislavl, posádkového města 95. pěšího pluku, jehož náhradní prapor
byl v prosinci 1915 přepraven osmi železničními
transporty do Šumperka. Část mužstva byla umístěna v kasárnách, zbylé jednotky nalezly ubytování
v textilce v nynější Lautnerově ulici a v prostorách
chlapecké školy na zámku. Tyto ubikace předtím
opustil záložní prapor 93. pěšího pluku, který byl
přemístěn do Radomi. Mezi německým obyvatelstvem města a Poláky, Ukrajinci a Židy z Haliče panovalo od prvopočátku napětí.
Státní mašinérie vystupňovala v roce 1915 teror
proti lidem kritizujícím a odsuzujícím rakouskou
válečnou politiku. Procesy s velezrádci často končily
vynesením rozsudku smrti, a to nejen na nejvyšších
politických úrovních. Stanné právo na střední a severní Moravě dávalo rozsáhlé pravomoci vojenskému
velení, které přebralo výkon klíčových oblastí civilní politické správy a justice. Vyhraněný německý
nacionalista generál Ludvík Matuschka, velitel krakovského vojenského velitelství v Ostravě, obdržel
rozsáhlé pravomoci nad obyvateli svěřených území.
Už v listopadu 1914 byl vynesen ostravským polním
soudem první rozsudek smrti nad Slavomírem Kratochvílem z Přerova za rozšiřování básně odsuzující
válku. Do prosince 1914 byli popraveni další čtyři
muži následovaní v roce 1915 dalšími. V květnu byl
udán vojenským orgánům postřelmovský František
Berka pro schvalování přeběhnutí 28. pěšího pluku
k Rusům a vyzdvihování nepřítele nad německého
spojence Rakousko-Uherska. Stanným právem byl
odsouzen 14. června 1915 k trestu smrti.
Zatímco mezi Čechy na frontách a v zázemí rostl odpor proti válce, mezi německými obyvateli na
Šumpersku se dařilo přes povolávání dalších a dalších ročníků na frontu udržovat ještě do určité míry
válečnické nálady. Měly k tomu přispívat vystoupení vojenské hudby v Šumperku i Velkých Losinách,
ukázky cvičení, slavnostní přehlídky, politická shromáždění a další. Přitom utajované ztráty 93. pěšího
pluku od srpna 1914 do října 1915 byly alarmující:
33 padlých důstojníků a 1 113 padlých příslušníků
mužstva, 88 zraněných důstojníků, 4 216 zraněných
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příslušníků mužstva, 30 pohřešovaných důstojníků,
4 296 pohřešovaných příslušníků mužstva (zajatí,
přeběhlí, ale i nenalezení padlí a další), 121 důstojníků odvolaných pro nemoc, 1 672 příslušníků
mužstva neschopných pro nemoc. Celkové ztráty
jen tohoto jednoho pluku činily 272 důstojníků
a 11 297 příslušníků mužstva. Kolik životních tragédií, utrpení a strádání se za těmito počty skrývá?
Údaje o působení šumperských vojenských útvarů

na frontách 1. světové války a o situaci ve městě zveřejnil Jan Benda v publikaci Vojsko, ozbrojená střetnutí a války v historii Šumperska, Šumperk 2003.
O postihování kritiků války a činnosti vojenských
soudů JIŘÍK, Karel: K případu Karla Langera
z Frývaldova, odsouzenému v roce 1915 k trestu
smrti, Severní Morava 55, 1988, s. 52 - 53.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum Šumperk

Schola pořádá koncert Honzíkovo Sznění
Letos v říjnu oslavil padesátiny šumperský hudební fenomén Jan Horníček, s nímž bychom chtěli prožít chvilky společného znění i snění. Koncert
nazvaný Honzíkovo Sznění pořádáme v pondělí
11. listopadu v 19.00 hodin v klášterním kostele
jako poděkování za jeho dílo a obětavost. Spolu s naším varhaníkem, klavíristou, kytaristou, skladatelem
a improvizátorem si připomeneme spolupráci se
šumperskými tělesy a jeho nezapomenutelný projev.
Největší tíhu koncertu přitom ponese sám oslavenec, který představí některá ze svých děl a improvizací. Místy se k němu připojí Schola od sv. Jana
Křtitele, Avonotaj, JOOZ BAND a uslyšíme i společné muzicírování s dcerou Gábinkou. Jestli chcete
s námi znít i snít, rádi vás přivítáme.
Vít Rozehnal, sbormistr Scholy od sv. Jana Křtitele
▶ Jan Horníček u varhan během půlnoční v klášterním kostele.
Foto: archiv

V listopadu se Šumperk začte do Karla Poláčka

M

ěsíc listopad se v Šumperku nese již devátý rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s knihovnou, SVČ Doris, kinem Oko, divadlem, Vlastivědným muzeem, Domem kultury a šumperskými školami nabídnou od čtvrtku 7. do úterý 12. listopadu další ročník literárního a ﬁlmového
festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A zatímco loni se četl Karel Čapek, letos představí
pořadatelé dílo významného představitele meziválečné prózy Karla Poláčka.
„Festival Město čte knihu se již stal očekávanou
kulturní událostí ve městě i v okolí. Do organizace se zapojují všechny kulturní instituce ve městě,
řada škol i nadšených jednotlivců,“ říká ředitelka

Městské knihovny Zdeňka Daňková a připomíná, že neobvyklý projekt má své kořeny v partnerském městě Bad Hersfeldu. Během osmi let si
ovšem šumperská akce našla vlastní osobitou tvář.
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Společný oběma městům je nicméně její smysl - prostřednictvím jednoho konkrétního titulu
připomenout význam četby pro každého z nás.
Zatímco loni tak organizátoři učinili prostřednictvím Karla Čapka, letos věnují pozornost Karlu
Poláčkovi. „Tento autor je většinou znám svými
humoristickými romány Bylo nás pět, Muži v oﬀsidu, ale jeho dílo je mnohem obsáhlejší. Ve svých
románech, povídkách a článcích, které zdaleka
nejsou všechny humorné, svým speciﬁckým způsobem zachytil složitou dobu, ve které žil,“ podotýká Daňková.
Přímo pro festival sestavili pořadatelé knihu
Kolotoč nazvanou podle jedné z povídek, jež odstartovala Poláčkovu novinářskou dráhu. Čtenáři
v ní najdou povídky a fejetony, které většina
z nich pravděpodobně nezná. „Všechny svědčí

Knihu povídek a fejetonů Kolotoč si budou moci lidé
koupit na podvečerních čteních.

o Poláčkově humoru, umění vysmívat se maloměšťáctví, ale také kritizovat neřády kolem sebe, kterých je v každé době dost a dost. A jeho postřehy
mnohdy neztratily aktuálnost do dnešních dnů,“
soudí Daňková. Publikaci, kterou ilustroval v retro stylu meziválečných let výtvarník Ivo Štěpánek,
vydalo nakladatelství Veduta Štíty a zájemci si ji
opět budou moci koupit na podvečerních čteních.
Nejmenším dětem pak již od října čtou dědečkové
a babičky nejen v knihovně, ale také v mateřských
školách a školních družinách v Šumperku a v okolí. Poslední „babičkovské a dědečkovské“ čtení je
přitom naplánováno na 20. listopadu.
Festivalu předchází hned několik akcí, vystoupí
i Létající Rabín a Avonotaj, nechybějí výstavy
Prologem letošního festivalu je hned několik
akcí. První z nich jsou přednášky Erika Gilka, které
proběhnou ve čtvrtek 31. října v 10 a ve 14 hodin
v Městské knihovně a jež jsou určeny učitelům,
knihovníkům, studentům literatury a dalším vážným zájemcům o tvorbu Karla Poláčka. „Poláček
pocházel ze židovské rodiny, a i když ze židovské
víry jako mladý vystoupil, je dodnes se židovstvím
spojován nejen pro svůj osud, ale zejména pro mistrovství, s jakým uměl popsat komunitu, ve které se pohyboval,“ připomíná ředitelka knihovny.
V pondělí 4. listopadu tak v klášterním kostele
proběhne společný koncert souborů, jež se věnují
interpretaci židovské hudby. Z Prostějova dorazí
skupina Létající Rabín, jejím hostitelem pak bude
šumperský soubor Avonotaj.
V úterý 5. listopadu se v Rytířském sále
Vlastivědného muzea odehraje vernisáž hned
dvou výstav. Na první z nich se představí autor
ilustrací knihy Kolotoč, naivní malíř Ivo Štěpánek.
Druhou, nazvanou Ilustrátoři knihy Bylo nás pět,
zapůjčilo Muzeum Orlických hor z Poláčkova
rodného města Rychnova nad Kněžnou. „Výstava
proběhla v Rychnově v roce 1922 u příležitosti
autorova 120. výročí narození a jsou na ní ilustrace sedmi výtvarníků, kteří během let knize dali
různou výtvarnou podobu. Bonbónkem budou
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originály kreseb, například od Josefa Hlinomaze,“
láká na výstavu Daňková a prozrazuje, že organizátoři šumperské výstavy chystají navíc malé
překvapení v podobě komiksu od výtvarníka neméně zvučného jména. Součástí akce bude i křest
knihy Kolotoč, z níž přečtou první povídky Olga
Kaštická a Petr Král.
Festival zahájí Čtenářská štafeta,
číst se bude na řadě míst
Nejen studenti, ale také žáci šumperských základních škol se do dění zapojí o dva dny později.
Ve čtvrtek 7. listopadu totiž zahájí festival již tradiční Čtenářská štafeta. Odstartuje úderem osmé
ranní ze základní školy v ulici Dr. E. Beneše a postupně navštíví místní základní a střední školy.
„Místo štafetového kolíku ponesou členové štafety
knihu, ze které budou číst nejen děti, ale i hosté, a chybět nebudou ani muzikanti, kteří čtení
a mnohdy další aktivity ve školách ozvláštní. Letos
je přitom bude poprvé vozit autobus - veterán ze
sbírky technických kuriozit Františka Hlavatého,“
popisuje ředitelka knihovny.
Čtení knihy Kolotoč bude pokračovat po následujících šest podvečerů a bude mít opět charakter
setkání, zastavení, zamyšlení nad obecnými lidskými hodnotami. „Obrovským přínosem festivalu je
kromě jiného řada jedinečných setkání, k nimž
každoročně dochází - ať již s renomovanými odborníky či populárními osobnostmi z kultury, tak
s dětmi, studenty a jejich kantory,“ zdůrazňuje
Daňková. Poláčkovy texty se tak i letos budou
číst vždy od páté odpolední postupně v kulturních a společenských zařízeních města za účasti
osobností kultury a společenského života, šumperských studentů a také hudebníků, kteří čtené slovo doplní hudbou a zpěvem. Na podvečerní čtení
naváže promítání ﬁlmů v kině Oko, v nabídce
jsou takové snímky jako Muži v Oﬀsidu, Hostinec
„U Kamenného stolu“ či Z deníku žáka III. B
aneb Edudant a Francimor. Na sobotním představení navíc budou odměněni autoři vítězných prací
z výtvarné a literární soutěže „Bylo nás...?“.

Do podvečerních čtení se pravidelně zapojují i místní
středoškoláci.
Foto: -zkVe čtvrtek 7. listopadu se bude číst v Městské
knihovně, v pátek 8. listopadu mohou posluchači zavítat v 17 hodin do Obchodní akademie
a v 19.30 hodin do divadelního Hrádku, kde
budou číst v rámci pořadu Nokturno na Hrádku
členové Studia D123. V sobotu 9. listopadu
pak od 16 hodin přivítají posluchače prostory
Gymnázia, v jehož tělocvičně se bude od páté
podvečerní konat Happening - tentokrát půjde
o fotbalový mač s komentářem nazvaný Veteráni
v ofsajdu.
V neděli 10. listopadu se bude od 16 hodin číst v klášterním kostele Zvěstování Panny
Marie. Hostování na tomto podvečeru přislíbil
představitel tatínka ze seriálu Bylo nás pět, nadšený Poláčkův příznivec, herec Oldřich Navrátil,
kterého doprovodí šumperská hudební formace
Swing kvintet pod uměleckým vedením Rudyho
Rottera. Pondělní podvečer ve Vile Doris bude od
17 hodin věnován židovským povídkám v podání
Olgy Kaštické a Petra Krále a bude doprovozen
zpěvem souboru Avonotaj. Závěrečný večer festivalu je pak naplánován na úterý 12. listopadu.
Číst budou členové souboru Divadlo Šumperk.
Poté bude již tradičně následovat společenské setkání ve vestibulu a beseda s hostem festivalu na
Hrádku. Letos jím bude organizátor Poláčkova
léta a dalších kulturních akcí v Rychnově nad
Kněžnou Jan Tydlitát, který uvede dokumentární
ﬁlmy o Karlu Poláčkovi.
Z. Kvapilová
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Program festivalu Město čte knihu

Nokturno na Hrádku
Čtou členové Studia D 123.

Čtvrtek 31. října v 10 a ve 14 hodin v Městské
knihovně
Prolog Město čte knihu - Karel Poláček nejen
humorista, Obraz maloměsta v prózách Karla
Poláčka
Přednáší Erik Gilk.
Vstup volný
Pondělí 4. listopadu od 18.30 hodin v klášterním
kostele
Létající rabín + Avonotaj
Rezervace a předprodej vstupenek v Městské
knihovně Šumperk, tel.č. 583 283 138.
Vstupné 70 Kč, děti, studenti a senioři 50 Kč
Úterý 5. listopadu v 17 hodin v Rytířském sále
Vlastivědného muzea
Vernisáž výstav Ilustrátoři knihy Bylo nás pět +
Ivo Štěpánek: Obrázky pro radost
Křest knihy Karel Poláček: Kolotoč. Čtou Olga
Kaštická a Petr Král.
Vstup volný
Čtvrtek 7. listopadu od 8 hodin
Prolog Město čte knihu - Čtenářská štafeta
Čtenářská štafeta po šumperských školách.
Čtvrtek 7. listopadu od 14 hodin v kině Oko
Muži v Oﬀsidu, 95 minut
Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 7. listopadu od 17 hodin v Městské knihovně
Mistr světa a jiné povídky
Čtou studenti VOŠ a SPŠ.
Vstup volný
Pátek 8. listopadu od 17 hodin na Obchodní akademii
Návrh na daňovou reformu a jiné povídky
Čtou studenti Obchodní akademie. Vstup volný
Pátek 8. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko
Hostinec „U Kamenného stolu“, 103 minuty
Vstupné 30 Kč
Pátek 8. listopadu od 19.30 hodin na Hrádku

Vstupné dobrovolné

Sobota 9. listopadu od 9.30 hodin v kině Oko
Zahájení výstavy Bylo nás…?, předání cen v soutěži
Sobota 9. listopadu od 10 hodin v kině Oko
Z deníku žáka III. B aneb Edudant a Francimor I.
Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč
Sobota 9. listopadu od 16 hodin na Gymnáziu
Špatný příklad kazí dobré mravy a jiné povídky
Čtou studenti školy.
Vstup volný
Sobota 9. listopadu od 17 hodin v tělocvičně na
Gymnáziu
Happening Veteráni v ofsajdu
Fotbalový mač s komentářem.
Vstup volný
Neděle 10. listopadu od 10 hodin v kině Oko
Z deníku žáka III. B aneb Edudant
a Francimor II.
Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč
Neděle 10. listopadu od 16 hodin v klášterním kostele
Paměti o válce Rychnovské a jiné povídky
Čte tatínek Bajza ze seriálu Bylo nás pět Oldřich
Navrátil, hraje SWING Q.
Vstup volný
Pondělí 11. listopadu od 17 hodin v SVČ Doris
Židovské povídky
Čou Olga Kaštická a Petr Král, hudební doprovod
Avonotaj.
Vstup volný
Úterý 12. listopadu od 17 hodin v divadle
Závěrečný večer festivalu Město čte knihu
Kolotoč a jiné povídky čtou členové souboru
Divadlo Šumperk.
Vstupné 50 Kč
Úterý 12. listopadu od 18.45 hodin na Hrádku v divadle
Dokumentární ﬁlmy o Karlu Poláčkovi
Průvodní slovo Jan Tydlitát.
Vstup volný
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Plnoletý listopadový Blues Alive:
Washington a foukačkáři

P

lnoletost letos oslaví největší středoevropský festival bluesové hudby, jenž probíhá v Šumperku
pod názvem Blues Alive. Ten byl letos v dubnu v anketě Blues Top, v níž hlasovali čtenáři prestižního polského časopisu Twoj Blues, vyhlášen nejvýznamnější bluesovou událostí ve světě. Jeho osmnáctý ročník startuje ve čtvrtek 14. listopadu a lze říci, že se nese ve znamení foukací harmoniky, která je
vedle kytary nejstylovějším nástrojem bluesové muziky. Nabídne totiž hned tři světové mistry tohoto
nástroje. Hlavní hvězdou by pak měl být neworleanský kytarista Walter Wolfman Washington.

„Letos slaví Blues Alive dospělost. Nechci hodnotit, do jaké krásy a urostlosti festival vykvetl, to
nechám na každém z příchozích. Snad ale nebude
znít nepatřičně sebevědomě, když řeknu, že jsme
vlastně žádnou výjimečnou specialitu nepřipravovali, protože to nebylo potřeba. Jsme si vědomi
závazku, který máme vůči jménu této akce a hlavně vůči jeho návštěvníkům. Jak těm pravidelným,
z nichž se s mnohými už za ta léta známe jménem,
tak těm, kteří třeba na základě doporučení svých
přátel přijíždějí do Šumperka poprvé.
Ze srdce si proto přeji, aby zástupci ani jedné
z těchto skupin neodjížděli zklamáni,“ říká ředitel Blues Alive Vladimír Rybička. Letošní ročník,
nad nímž převzali záštitu olomoucký hejtman Jiří
Rozbořil a senátor a šumperský starosta Zdeněk
Brož, nabídne posluchačům opět lákavé menu
složené hned z několika chodů. Počínaje výstavou černobílých jazzových fotograﬁí Miroslava
Novotného k jeho sedmdesátinám v Jižním křídle
Domu kultury přes čtvrteční koncert kapel ze zemí
Visegrádské čtyřky a páteční projekt The Golden
State - Lone Star Revue až po sobotní vystoupení hvězd světového formátu, jako jsou Walter
Wolfman Washington, Rick Estrin či Paul Lamb.
Mezi zajímavými jmény programu lze nalézt například i exotickou mexickou kytaristku a zpěvačku
Tere Estradu nebo londýnskou „pouliční“ skupinu
Heymoonshaker.
A blues na nejrůznější způsob bude slyšet nejen
večer. V pátek odpoledne zahraje v klášterním kostele slovenský Orchester Ivana Tomoviča, v sobotu
proběhne v Domě kultury Tematické odpoled-

ne nazvané Blues není jen kytara a muzika nově
ovládne H-Club, kde bude probíhat bluesový bazar
a vystoupí zde například mezinárodní Tex Napalm
and Dimi Dero nebo domácí Kill The Dandies. Do
časných ranních hodin pak potrvají jam sessions ve
foyer Domu kultury a v Pivnici Holba.
„Pevně doufáme, že jsme připravili takové hudební menu, které potěší. Každoročně se snažíme
vybrat jak účinkující mající jména, která v hudebním světě „zvoní“, tak představit nové objevy nebo
„černé koně“, kteří na vstup do obecného povědomí teprve čekají. A zároveň nabídnout nejrůznější
pohledy na žánr, který stál u kolébky celé současné
populární hudby,“ podotýká Rybička a přiznává,
že pro tvář festivalu byl vybrán Walter Wolfman
Washington. „Pokládáme ho za opravdovou hvězdu. Je jedním z umělců, kterého jsme měli na seznamu těch, jež bychom rádi na Blues Alive někdy
přivítali, nejdéle. Ale přijedou i další významná
jména a poprvé Mexiko, což je úplná rarita. Estrada
je totiž renesanční umělkyně, která hraje všechno
možné od jazzu přes mexické melodie, ale i blues.
Bude samozřejmě zpívat anglicky, ale až zazní blues
ve španělštině, bude to výjimečné,“ soudí ředitel
festivalu.
Pod hlavičkou šumperského festivalu se bude
koncertovat nejen na „domácí“ scéně a v polském Chorzówě, kde je naplánován velký koncert na
neděli 17. listopadu, ale také ve Varšavě a v dalších
polských městech. Satelitní koncerty jsou naplánovány rovněž v pražském Jazz Docku, kde v sobotu
16. listopadu vystoupí britští Heymoonshaker, a ve
Zlíně, kde ve čtvrtek 14.listopadu zahrají Walter
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Wolfman Washington, američtí Earl Thomas and
his Band, polští Dr. Blues and Soul Revision a česká kapela Staří psi. Již tradičně pak zazní blues
v mírovské věznici.
Uspořádat akci takového rozsahu by samozřejmě nebylo možné bez sponzorů. „V této souvislosti bych chtěl poděkovat našim marketingovým
partnerům, především pak Daňovému poradenství
Tomáš Paclík, bez jehož pomoci bychom akci takového rozsahu nezvládli. Poděkování patří rovněž
hanušovické Holbě a šumperským ﬁrmám Pramet
a SHM. Velmi si vážíme i podpory Ministerstva
kultury, Olomouckého kraje a města Šumperka,
stejně jako přízně Visegrádského fondu, amerického velvyslanectví v Praze a České rozvojové organizace,“ zdůrazňuje Rybička.
Podobně jako v minulosti se i letošní ročník festivalu Blues Alive těší zájmu médií. O šumperském

Avizovanou hlavní hvězdou letošního ročníku Blues
Alive je Walter Wolfman Washington.

bluesování informují významné celostátní deníky
a bude se o něm hovořit také v hodinovém pořadu
Větrník, který vysílá v pátek 1. listopadu od 11 hodin dopoledne Český rozhlas Olomouc. „Český
rozhlas Olomouc opět zaznamená všechny festivalové koncerty a v koprodukci s ním již tradičně vydáme CD, které bude bonusem ke vstupence příští
rok,“ uzavírá ředitel Domu kultury.
První festivalový den: kapely
ze zemí Visegrádské čtyřky
První den Blues Alive, čtvrtek 14. listopadu,
se ponese převážně ve znamení hudby ze zemí
Visegrádské čtyřky. Ve velkém sále Domu kultury se
představí mladá slovenská kapela Seventh Weapon,
jež loni debutovala albem Opium a na jarním Blues
Aperitivu okouzlila svým mladým nápřahem nejen
porotu, ale i diváky, kteří jí přiřkli cenu. Formace
čerpá z vynikajících zdrojů - mezi svými oblíbenci a vzory uvádí rockové klasiky Led Zeppelin či
Janis Joplin, stejně jako bluesové praotce Roberta
Johnsona a B.B. Kinga. Chybět nebude ani uskupení
Los Agentos, které se na Aperitivu rovněž představilo a pod jehož hlavičkou prezentuje svoji hudební
činnost jeden z předních polských hráčů na foukací
harmoniku Robert Lenert. Hudba kvarteta, v němž
ﬁguruje také vynikající zpěvačka Bozena Mazur, je
velmi originální, je jakýmsi souběhem blues, jazzu,
psychedelie a world music, hodně blízko má také
k africkému „pouštnímu blues“.
Maďarské trio stylově potetovaných chlapíků
Mystery Gang, hrajících v klasickém trojčlenném
obsazení kytara - kontrabas - bicí, patří k nejlepším
představitelům žánru rockabilly v Evropě a ve čtvrtek 14. listopadu se představí i v Šumperku. Jejich
patnácti lety existence propracovaný klasický zvuk
i současná energie nenechají nikoho na pochybách,
že rockabilly má právě u bluesových fanoušků to
pravé zázemí. Čechy pak bude na prvním festivalovém koncertu reprezentovat Druhá tráva a Robert
Křesťan. Ti mají v repertoáru vlastní Křesťanovy
písně na pomezí žánrů, stejně jako speciﬁcké úpravy
rockových a folkrockových klasik, zejména pak řadu
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Maďarské trio stylově potetovaných chlapíků Mystery Gang patří k nejlepším představitelům žánru rockabilly
v Evropě.
písní Boba Dylana, bravurně Křesťanem přetextovaných do češtiny.
Hostem „mimo čtyřku“ bude americký kytarista a producent Steve Walsh. „Steve Walsh pochází
z Bostonu, je absolventem Berklee College of Music
a strávil deset let hraním na kytaru, produkováním
alb a skládáním písniček v New Yorku. Od roku
2007 udržuje čilé kontakty s českými hudebníky,
seznámil se s jazzovou a bluesovou scénou kolem
klubu Jazz Dock a s kapelou Druhá tráva natočil
pro český label kritikou vysoce ceněné album Daily
Specials a od té doby s ní koncertuje,“ říká Rybička
a dodává, že Walsh, jenž se přestěhoval do Čech,
spolupracuje i s písničkářkou Eliškou Ptáčkovou,
s níž se na konci letošních prázdnin oženil.
Nechybí koncert v kostele,
prostor opět dostanou vítězové Aperitivu
Tradiční součástí festivalu Blues Alive je páteč-

ní odpolední koncert v klášterním kostele. Letos
jeho prostory rozezní Orchester Ivana Tomoviča.
Ačkoli název tohoto tělesa slibuje rozsáhlý ansámbl
hudebníků, svoje spoluhráče má jeden z nejlepších slovenských kytaristů, známý především z kapely Bluesweiser, pod nohama a na dosah rukou
v „kouzelných krabičkách“. Za pomoci dlouhé
řady elektronických efektů je schopen zvuk své kytary modulovat a násobit do podoby celé kapely.
Nepominutelným partnerem Ivana Tomoviče je
duše a frontman kapely Bluesweiser Juraj „Dura“
Turtev, který do Tomovičových instrumentálních
eskapád čaruje svým hlasem. Poetický rozměr tomuto originálnímu tělesu, jemuž nepochybně bude
velmi slušet prostředí klášterního kostela, dodávají
texty nejen z dílny Juraje Turteva, ale také slovenské
básnířky Judity Kaššovicové.
Úvod obou hlavních koncertů bude patřit novým
tvářím Blues Alive - vítězům březnové vyhledávací
soutěže Blues Aperitiv. Ve foyer Domu kultury se
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představí česká kapela Electric Lady s plzeňskou
zpěvačkou a kytaristkou Terezou Hrubanovou, která na jaře předvedla šumperskému publiku šťavnatý
moderní bluesrock, postavený na vlastní písničkové
tvorbě a hlavně ve výborném instrumentálním i pěveckém provedení. Ve velkém sále zahraje loňský
„aperitivový“ vítěz Przytula a Kruk. Tato polská
dvojice se zhlédla v předválečném akustickém blues
v roce 2008 a od té doby sklízejí zpěvák a harmonikář Bartosz Przytuła s hráčem na kytaru a dobro
Tomaszem Krukem, čerstvě posíleni o bubeníka
Macieje Kudlu, se svým repertoárem, ve kterém se
slévá vlastní tvorba s klasickými převzatými songy,
jeden úspěch za druhým. K jejich pozitivům kromě
dokonalého zvládnutí stylu a samotného hudebního projevu patří i zjevná vzájemná propojenost
protagonistů a také nadhled a smysl pro humor.
O den později, v sobotu 16. listopadu, bude
úvod hlavního koncertu patřit ve foyer Domu kultury slovenským Bluesraiders, v jejichž repertoáru
převládají vlastní skladby, v nichž se blues potkává
s dalšími vlivy, alternativou, reggae, ska, ale především funkem. Sobotní večer ve velkém sále pak
rozjede slovenský band Jerguš Oravec Trio, jež
loni coby vítěz Aperitivu vystoupil ve foyer. „Jerguš
Oravec míchá se svým současným triem bluesové
kořeny s popem, funky, soulem i kapkou jazzu, a to
tak lehce, že se mu začalo přezdívat „slovenský John
Mayer“,“ říká dramaturg festivalu Ondřej Bezr.
Páteční večer: kytara, beatbox blues, klasický soul
a projektu The Golden State - Lone Star Revue
Páteční hlavní program letošního Blues Alive
„rozjede“ ve velkém sále Domu kultury britský kytarista, zpěvák a písničkář Justin Lavash se svým
Duem. „Na tvorbě Justina Lavashe, který žije
v Čechách, je oceňována nejen písničkářská osobitost, ale i jeho bravurní hra na kytaru a zpěv. V posledních dvou letech je často vídán ve společnosti
domácích hudebníků, spolupracoval například
s Lenkou Dusilovou a s Monikou Načevou a letos
natočil vynikající album Milostný slabiky,“ připomíná Bezr a dodává, že do Šumperka tentokrát

přijede ve dvojici se skvělým bubeníkem Davidem
Landštofem.
Šumperskému publiku se v pátek večer představí beatbox blues. Londýnská dvojice mladých
kluků, ortodoxního bluesového kytaristy a zpěváka
Andyho Balcona a mistra beatboxu Davea Crowea,
si poprvé zajamovala před čtyřmi lety na Novém
Zélandě a od té doby pánové objíždějí zeměkouli
jako velká atrakce hudebních festivalů i klubů, ve
volném čase pak neváhají zahrát si ani na ulicích,
jak o tom svědčí několik jejich videí na YouTube.
„Projev Heymoonshaker je hodně syrový, nejvíc
vlastně navazuje na mississippskou scénu 90. let, jejíž zástupce jsme už v Šumperku v minulých letech
přivítali,“ přibližuje „pouliční“ účinkující dramaturg a dodává, že nedávno vydali Heymoonshaker
nové album Shakerism, s jehož repertoárem se poprvé přijíždějí představit do České republiky.
Britské hosty vystřídá na pódiu rodák z amerického Tennessee Earl Thomas. Jeho matka zpívala gospely, otec blues. Je tedy logické, že hlavním
žánrem Earla Thomase je soul v tom nejklasičtějším pojetí. Vystudoval klasický zpěv a jako skladatel přispěl do zpěvníku takových hvězd, jako byli
Solomon Burke, Etta James nebo Screamin´ Jay
Hawkins. Jeho největší síla je ale v hlase a pódiovém charismatu. Do Šumperka přijíždí v rámci
středoevropského turné, na kterém jej doprovodí
šestičlenná kapela, včetně dechové sekce, pro žánr,
který zosobňuje, zcela nepostradatelné.
Linií, která propojí oba hlavní večerní koncerty
Blues Alive, bude foukací harmonika. Poprvé festivaloví návštěvníci uslyší bravurní hru v projektu
The Golden State - Lone Star Revue, která zakončí páteční program. Vedle známých kytaristů,
Texasana Ansona Funderburgha a Kaliforňana
Little Charlieho Batyho, je totiž headlinerem této
all stars show vynikající harmonikář ze západního
pobřeží USA Mark Hummel. „Vyvrcholení prvního hlavního koncertu letošního festivalu se odehraje
skutečně ve velkém stylu. Nabídneme totiž hned tři
hlavní hvězdy, z nichž každá patří dnes už k legendám bluesového žánru,“ zdůrazňuje Bezr a podotýká, že projekt The Golden State - Lone Star Revue,
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Vyvrcholením prvního hlavního koncertu bude projekt The Golden State - Lone Star Revue.
který má za úkol propojit hudebníky dvou odlišných
geograﬁckých i hudebních oblastí, totiž Západního
pobřeží USA a státu Texas, se zrodil v hlavě virtuóza
na foukací harmoniku Marka Hummela. Ten patří
k hlavním exponentům „West Coast Blues“ už od
80. let, má na kontě sedmnáct alb a je jednou z nejuznávanějších ikon svého nástroje i u mnoha svých
následovníků. Do projektu přizval dva fenomenální
kytaristy, známé jak vlastními vystoupeními a alby,
psanými na jejich jména, tak spoluprací s dalšími
hvězdami bluesového nebe.
„Little Charlie Baty je sice typickým představitelem blues Západního pobřeží, jeho hra je ovšem
všeobjímající, vlastně nadstylová, a bývá srovnávána
s rukopisem takových celebrit, jakými jsou Buddy
Guy nebo Eric Clapton. Druhým přizvaným kytaristou je pak zástupce texaského bluesového stylu
Anson Funderburgh, hudebník, jenž si vysloužil
ostruhy například hraním v slavné kapele Fabulous
Thunderbirds a který je od poloviny 80. let na sólové dráze. Po smrti svého kolegy foukačkáře a zpě-

váka Sama Myerse se na nějaký čas stáhl do ústraní
a v současné době se opět vrací do aktivní první
ligy bluesové kytary,“ konstatuje dramaturg a podotýká, že rytmiku téhle velké bluesové show bude
tvořit basista R.W. Grigsby a bubeník Wes Starr.
Filmová projekce nabídne Last Waltz, Tematické
odpoledne upozorní, že blues není jen kytara
Zatímco loni viděli diváci snímek Martina
Scorseseho Shine A Light, který mapuje koncert
Rolling Stones v Beacon Theatre v roce 2006, letos
pořadatelé nabízejí v rámci tradiční sobotní projekce v kině Oko Scorseseho záznam rozlučkového
koncertu kapely The Band, která proslula nejen
vlastní tvorbou, ale i úzkou spoluprací s Bobem
Dylanem. Snímek The Band: Last Waltz z roku
1978, jenž bývá mnohými odborníky považován
za nejlepší hudební ﬁlm, jaký byl kdy natočen,
uvede kino v jedenáct dopoledne. Diváci na plátně za doprovodu The Bandu uvidí široké spektrum
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slavných bluesových i rockových a folkových muzikantů, od Muddyho Waterse, Dr. Johna či Paula
Butterﬁelda přes Neila Younga, Joni Mitchellové,
Erika Claptona a Ringa Starra až samozřejmě po
ﬁnále v režii Boba Dylana.
„Koncept letošního Tematického odpoledne
vznikl při zamyšlení dramaturgie Blues Alive nad
tím, že dlouhá léta se až na řídké výjimky objevuje
na pódiu festivalu prakticky shodný instrumentář. Přitom bluesová nebo blues ovlivněná hudba se přece dá hrát i na jiné nástroje než kytary,
foukací harmoniky, klávesové a běžné rytmické
nástroje,“ soudí Vladimír Rybička. Pořadatelé tak
do Šumperka pozvali Janu Štromskou, která je
jedním z největších současných objevů mezi písničkářkami. Její hraní na elektrickou kytaru je příval
emocí a energie, stejně jako drsný zpěv. Umí ale
i ubrat směrem k civilnímu lyrismu. „Zcela speciﬁckého zabarvení jejímu projevu dodává její „parťačka“ Diana Winklerová, která Janin eruptivní
projev dobarvuje a svým způsobem vyrovnává velmi citlivou hrou na hoboj a příčnou ﬂétnu. Takto
instrumentálně obsazené duo patrně nemá v blues
konkurenci,“ poznamenává Ondřej Bezr, podle něhož půjde o „černého koně“ letošního Blues Alive.
S mandolínou přijede na Blues Alive band
Broken Harp, který provozuje především venkovská blues, ragy, balady a spirituály, s citerou pak
Michal Müller. „Tenhle nenápadný muž vzbudil
před čtrnácti lety na Blues Alive obrovské „haló“.
Prsty se mu tehdy rozbíhaly po mnoha strunách
a kouzlily tóny, ve kterých nebylo lze neslyšet bluesovou a rockovou inspiraci, nemluvě o jeho vynikajícím zpěvu,“ vzpomíná Rybička, podle něhož
bude letos Müllerův blok jedním z nejočekávanějších na celém festivalu.
Blues Alive se rozšiřuje
o další scénu - místní H-club
Letos poprvé se dalším oﬁciálním šumperským
dějištěm festivalu stane i místní H-club. V sobotu 16. listopadu bude v jeho prostorách probíhat
od 10 do 15 hodin tzv. Blues bazar. „Tato akce

nepochybně letošní ročník okoření. Jde o bleší trh
zaměřený na všechno, co je spojené s hudbou. Lidé
zde mohou prodat či koupit hudební nástroje, CD,
LP desky, plakáty, merchandise, hudební časopisy,
knihy a podobně,“ popisuje Rybička a dodává, že
na bazar naváže odpolední koncert. Od 16 hodin se v H-clubu představí německo-francouzští
Tex Napalm and Dimi Dero a domácí Kill The
Dandies. „Francouz Dimi Dero spolupracuje
s mnoha hudebníky, například i s německými rockovými veterány Tex Napalm. V současné době je
ale jeho hlavním projektem skupina Tulla Larsen,
kde kromě něj účinkují hned čtyři šarmantní dámy.
Skupina ve své hudbě spojuje temné blues, extravagantní šanson a ve Francii silně zakořeněnou
kabaretiérskou tradici. Uhrančivá zpěvačka Sophie
Perez může leckomu připomenout PJ Harvey nebo
Juliette Greco, její hluboce procítěný projev dodává
písním skupiny ohromný přesah. Tento dojem jenom
umocňuje neobvyklé nástrojové obsazení skupiny,
které odkazuje na klasické vzdělání všech zúčastněných,“ říká dramaturg festivalu. Naopak čeští Kill
The Dandies! hrají podle něj odvázaný zvukový koktejl šedesátkovského garážového rocku s výraznými
výpady varhan a divokými kytarovými žahanci.
Druhý hlavní koncert
nabídne pestrý program
Hlavní koncert v sobotu večer nabídne hvězdný
program. Po úvodním vystoupení loňských a letošních vítězů soutěže Blues Aperitiv dostane prostor
britská bluesová hvězda Paul Lamb, který již na
Blues Alive v minulosti hrál a jenž stojí svým způsobem hry kdesi mezi klasickým a moderním cítěním.
„Paulu Lambovi před lety na Blues Alive učarovala
rakouská kapela The Roosevelt Houserockers, slovo
dalo slovo a od té doby občas koncertují společně. A bude tomu tak i tentokrát. Těší nás, že na
našem festivalu vznikají i v této „lize“ podobné
dlouhodobé projekty,“ podotýká ředitel festivalu
a prozrazuje, že Paul Lamb a The Houserockers
připomenou sté výročí narození otce chicagského
blues Muddyho Waterse.
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„Každý rok se snažíme nabídnout něco, co je na
pokraji žánru, a zajímá nás, jak to pak přijme publikum. Kdyby se hrály dvanáctky tři dny v kuse,
byl by festival fádní,“ míní Rybička. Letos tak podle něj kromě již zmíněné dvojice Heymoonshaker
bude poněkud „vyčnívat“ i Mexičanka Tere
Estrada, zástupkyně země, která se v programu
Blues Alive v jeho bohaté historii ještě nikdy neobjevila. „Mexičtí muzikanti rozhodně nebývají hosty
ani jiných českých hudebních akcí. Přitom tamní
scéna je velmi bohatá, zdaleka se nesoustřeďuje
jen na „lidové“ kapely v sombrerech, které známe
z mnoha ﬁlmů. Kvete zde i bohatá bluesová, rocková a jazzová scéna. Její exponentkou je právě Tere
Estrada, jež je vystudovaná kytaristka a skladatelka
a která si díky svým našlápnutým koncertům a instrumentálním i vokálním schopnostem vysloužila

označení „mexická Bonnie Raitt“. Zpívat bude nejen anglicky, ale také španělsky,“ přibližuje mexickou umělkyni Bezr.
Po Estradě přivítá bluesové publikum na hlavní scéně dalšího mistra „kapesního instrumentu“.
V hudbě Ricka Estrina, jedné z vůbec největších
harmonikářských hvězd historie, se stýká láska
k hluboké tradici mississippského a chicagského
blues, ale ve stejné míře také k tanečnějšímu jump
blues Louise Jordana, pódiové odvázanosti a vokální originalitě Caba Callowaye. To vše je znásobeno velmi výrazným autorským rukopisem. Estrin,
který již poněkolikáté zvítězil ve své nástrojové
kategorii při hlasování nejprestižnějších žánrových
cen Blues Music Awards, přijede s kapelou The
Nightcats, jejíž šéfování převzal po zmíněném
Little Charliem Batym, který vystoupí v pátek ve-

Francouz Dimi Dero přijede se skupinou Tulla Larsen.
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čer. „Nevíme, v jakém vztahu Little Charlie a Rick
Estrin momentálně jsou, ale nezastíráme, že naším
přáním by bylo zdržet pana Batyho v Šumperku do
soboty a zorganizovat třeba alespoň na jednu píseň
společný jam session bývalých dlouholetých spoluhráčů,“ prozrazuje Rybička.
O zakončení sobotního programu se pak postará
kytarista a zpěvák Walter Wolfman Washington,
jeden z největších současných představitelů speciﬁcké neworleanské větve blues, rhythm‘n‘blues
a funky. „Když jsme byli někdy před sedmnácti
lety se zakladatelkou Blues Alive Petrou Matysovou
na tehdy velkém a slavném drážďanském bluesovém festivalu, z vystoupení Waltera Wolfmana
Washingtona jsme byli naprosto nadšeni. Tehdy
jsme si říkali, jak by bylo skvělé, kdyby se ho někdy podařilo dostat do Šumperka,“ vzpomíná na
dávný hudební zážitek dramaturg. Letos sedmdesátiletý muzikant léta vedl kapelu slavného zpěváka Johnnyho Adamse a v 70. letech založil kapelu

The Roadmasters, se kterou koncertuje dodnes.
V současné době je považován za neworleanské
„rodinné stříbro“. V tamních respektovaných cenách Big Easy loni získal ocenění za celoživotní
hudební přínos a neworleanský primátor C. Ray
Nagin dokonce vyhlásil 30. duben Dnem Waltera
Wolfmana Washingtona. Jeho hudba sahá hluboko
ke kořenům a je přitom veskrze moderní, či lépe
řečeno nadčasová. Nenechá žádnou nohu v klidu,
ale zaměstná i ruce a hlavu. „V osobě Washingtona
přijíždí do Česka další legendární muzikant, který je i přes svůj věk stále na vrcholu. Má „odžito“,
ale stále velkou chuť bavit a roztancovávat svoje
fanoušky. Věříme, že jeho vystoupení bude tou
pravou tečkou za letošním ročníkem Blues Alive,“
soudí dramaturg.
Koncertování
uzavřou jam sessions
Nedílnou součástí každého ročníku Blues Alive
jsou tradiční noční jam sessions. Jejich dějištěm
budou v pátek a v sobotu po skončení hlavního
večerního programu dvě místa, a to foyer Domu
kultury a pivnice Holba. Ve foyer se mohou posluchači v pátek těšit na českou kapelu Electric Lady,
v sobotu pak na Bluesraiders. V pivnici to v pátek
rozjede polské duo Przytuła & Kruk a v sobotu ji
obsadí Jerguš Oravec Trio.
Festival doprovodí výstava fotograﬁí
Miroslava Novotného

Z programu poněkud „vyčnívá“ Mexičanka Tere Estrada, zástupkyně země, která se v programu Blues
Alive ještě nikdy neobjevila.

V Jižním křídle Domu kultury bude festival doprovázet cyklus černobílých snímků amatérského
fotografa Miroslava Novotného, který po léta vystavoval své reportážní fotograﬁe z jazzových večerů, společně kdysi prožitých s přítelem Jaromírem
Rollerem. Právem za ně dostával řadu ocenění na
soutěžích a na výstavách doma i v zahraničí. Dýchá
z nich živá atmosféra „zlatých“ šedesátých i následných let neklidného dvacátého století. Výstava k autorovým sedmdesátinám nazvaná Retrospektiva
shrnuje to nejpodstatnější, co se mu za léta fotogra-
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lé pro všechny návštěvníky Blues Alive. Přestože
v listopadu nejsou expozice Čarodějnické procesy v Geschaderově domě ani radniční věž běžně
otevřené, návštěvníci festivalu je mohou navštívit. V pátek 15. a v sobotu 16. listopadu budou
otevřeny vždy od 10 do 14 hodin. Poslední prohlídka expozice bude možná ve 13:15 hodin,
poslední výstup na radniční věž pak ve 13:30
hodin.
Na koupi vstupenky
je nejvyšší čas

Rick Estrin je jednou z vůbec největších harmonikářských hvězd historie.
fování podařilo zachytit. „Snímky v klasické černobílé podobě mokré cesty vlastnoručně zpracované
doma v temné komoře jsou tomu odpovídajícím
způsobem jemně rozehrané ve své bohatě tónové
škále. Vesměs vysoce kvalitní po výrazové i technické stránce, doladěné ve výřezu a ve světelném podání i ve výběru okamžiků, a zároveň v ryzí skromnosti, autorovi přirozeně vlastní,“ zve na výstavu
kustod Jílkovy Galerie Miroslav Koval. Zahájena
bude vernisáží za účasti autora ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin a potrvá do 29. listopadu. Na
přátelství Miroslava Novotného a Jaromíra Rollera
vzpomene Jaromírova dcera, Pavlína Vogelová, která se i fotograﬁí po léta profesionálně zabývá.
Návštěvníci mohou zamířit
na věž i do expozice
Zajímavou novinku připravili letos pořadate-

Všichni, kteří si nechtějí listopadové bluesování nechat ujít, by si měli včas opatřit vstupenky.
„Na festival se sjíždějí fanoušci z celé republiky
a také Evropy. Bohužel se stává tradicí, že právě
oni si lístky objednají a na domácí pak nezbudou.
Šumperané by proto neměli spoléhat na poslední
chvíli a vstupenky si koupit, jinak hrozí, že se do
sálu nedostanou,“ připomíná ředitel Domu kultury, podle něhož lze lístky rezervovat rovněž na
adrese www.bluesalive.cz. Čtvrteční Visegradský
večer přijde na 240 Kč, páteční koncert v klášterním kostele pak na 90 Kč a vstupenka na páteční
hlavní koncert stojí 420 Kč. Ti, kdo zamíří na
sobotní promítání ﬁlmu Last Waltz v kině Oko,
zaplatí 50 Kč. Na 70 Kč přijde sobotní odpolední
koncertování v H-clubu. Vstupné na Tematické
odpoledne a druhý hlavní koncert pak stojí
570 Kč. Zájemci si ale mohou koupit za 790 Kč
zvýhodněnou permanentku na páteční a sobotní
hlavní koncerty a Tematické odpoledne, k níž
dostanou jako dárek tradiční CD se záznamem
loňských koncertů.
Text zpracovala Z. Kvapilová,
foto: Blues Alive
Závěrečná poznámka
Bližší informace na www.bluesalive@cz.
Vstupenky na všechny koncerty lze koupit
v pokladně DK ve všední dny od 14 do 18 hod.,
tel.č. 583 214 279, případně rezervovat na tel.
583 214 276, e-mail: predprodej@dksumperk.cz.
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K Šumperským proměnám: Radniční ulice č. 3
Dům v Radniční ulici č. 3 dnes září novou fasádou.
Svou parcelou patří do staré středověké zástavby vnitřního města kdysi sevřeného palisádou a později kamen-

nými hradbami. Stojí v ulici stoupající k náměstí nedaleko bývalého dominikánského kláštera, podle něhož
byla tato ulice nazývána Klostergasse (Klášterní). Svým

Rohový dům v dnešní Radniční ulici č. 3 (čtvrtý zprava) při pohledu od klášterního kostela na přelomu 19. a 20. století.
Do ulice výrazně vystupuje reklamní tabule „Obchod s jízdními koly Josefa Krejčího“ umístěná nad okny jeho prvního patra. Přes Úzkou uličku, kde se dnes nachází prázdná parcela, stojí budova s někdejším uličním č. 5. Prostory Geschaderova
domu naproti tehdy sloužily, jak hlásá ﬁremní tabule, textilce ﬁrmy Bischof a Jeržabek.
Foto: archiv VM Šumperk
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nárožím sousedí s Úzkou uličkou (kdysi Enge Gassel
nebo Schmale Gassel, od roku 1869 nazývanou Sieglgasse podle Sieglovy textilky, jež se zde nacházela).
Majitelé domu se v minulosti často střídali.
V 18. století zde žil Franc Landmann se svou rodinou,
poté rodina France Zillicha a následně Viktorie Ulbrichová. Za napoleonských válek náležela nemovitost
Kajetánu Schubertovi a po něm Franci Langerovi.
Od padesátých let 19. století byla v přízemí ševcovská dílna France Lowaka, jehož rod měl v Šumperku
hluboké kořeny. V sedmdesátých letech koupil dům
od Lowaka zámečník s českým jménem Josef Krejčí, který ho brzy renovoval. V roce 1887 se rozhodl
přistavět pro potřeby bydlení druhé patro s podkrovní půdou. Po roce 1895 zavedl ve svém zámečnictví
výrobu a opravy žádaných jízdních kol. Kromě jeho
dílny byla v domě veterinární ordinace Karla Vladara.
Před první světovou válkou vedla obchod s jízdními
koly a jejich výrobu a opravy vdova po Josefu Krejčím. Její syn vystudoval architekturu a v domě zřídil
sídlo stavební ﬁrmy, kterou vedl ještě za druhé světové

války. Ing. Vilém Krejčí žil v domě se svojí rodinou,
manželkou Elsou a dětmi. Nebyl jediným jeho vlastníkem, budova polovinou náležela jeho sestře Marii
Stockmayerové. Od dvacátých let do období druhé
světové války působil v přízemí v pronajaté kanceláři
autorizovaný geometr Rudolf Studenik.
Po válce byl dům konﬁskován a v roce 1950 začleněn do správy Oblastního bytového komunálního podniku a později dán do péče Domovní správy
č. 2 v Šumperku. Sloužil k obývání a některé z přízemních prostor byly užívány nájemníky k uskladnění dřeva, uhlí a jiného. V první polovině sedmdesátých let
prodělala budova větší opravy, ale své renesance se dočkala až v devadesátých letech, kdy byla opravena fasáda, vyspraveno zdivo a klenby, provedena izolace proti
vlhkosti, vyměněna okna a dveře a provedeny další
úpravy. V přízemních prostorách někdejší zámečnické
dílny, bývalého obchodu a kanceláří vznikla prodejna
přírodní kosmetiky a racionální výživy. Jako obchod
byť s jiným sortimentem slouží přízemí dodnes.
Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

Nedávná oprava fasády dodala domu jeho někdejší půvab.
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Foto: P. Kvapil

Svěcený s Přeučilem přivezou Gala pro Gogola

D

va mistři na jednom jevišti se představí v dokonalé symbióze v rámci jedinečného projektu Gala
pro Gogola. V rámci cyklu Klasika Viva potěší diváky v pátek 29. listopadu od 19 hodin v místním divadle Jaroslav Svěcený a Jan Přeučil. Ti si vybrali k dramatizaci Gogolovy Bláznovy zápisky
a vytvořili jedinečné hudebně dramatické představení.
Jaroslav Svěcený, jako mistr houslí, jehož pojetí
hry by šlo charakterizovat verši Jana Skácela: Neboj
se, ničeho se neboj, a třeba bylo nejvíc zle, vždycky
se najde někde člověk, který se vejde na housle. Jan
Přeučil, jako mistr slova, s jehož pojetím herectví
býváme svědky kouzel přesné výslovnosti, jež nám
pomáhá chránit bohatství mateřštiny a její noblesu.
Gogolovy Bláznovy zápisky tak oblékly nový netradiční šat, který přes komorní ztvárnění rozhodně
nenudí. Naopak, prolíná se zde rovina humorná
a směšná s hranicí anekdoty, satiry, absurdity, vystupňována někdy až do poloh zoufalství a pláče. To
vše, umocněné procítěným houslovým doprovodem,
slibuje nezapomenutelný zážitek. Režisérsky se pod
toto působivé zpracování podepsala manželka Jana
Přeučila, Eva Hrušková.
Jaroslav Svěcený je jedním z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české
hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době
studií na pražské konzervatoři a AMU, kde studoval
u Františka Pospíšila a Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuózů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Je proslulý
popularizátor houslové hry, zejména jeho televizní,
rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum
všech věkových skupin. Je také uznávaným znalcem
historie a stavby houslí. Jeho koncertní projekt pod
souhrnným názvem „VIOLINO“ představuje mistrovské housle významných houslařů 17. až 20. století.
Jaroslav Svěcený doposud natočil 40 CD s díly světových a českých autorů. Jako první český houslista
nahrál kompaktní disk pro SONY CLASSICAL.
V roce 1996 mu byla udělena prestižní ceny Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost.
Koncertuje po celém světě.
Jan Přeučil se narodil v Pardubicích, po roce se však
s rodiči přestěhoval do Prahy, kde se poprvé setkal se

Dva mistři na jednom jevišti, Jan Přeučil a Jaroslav
Svěcený, se představí v dokonalé symbióze v rámci jedinečného projektu Gala pro Gogola.
Foto archiv
světem ﬁlmu a divadla. Už na základní škole se rozhodl, že se po absolvování gymnázia zkusí přihlásit na
DAMU. Osud tomu však nebyl nakloněn. Jeho otec
byl v roce 1950 odsouzen v procesu s Miladou Horákovou k doživotnímu trestu. Jan musel do továrny
mezi dělnickou třídu. Dostal místo v ČKD Stalingrad
Praha, kde se vyučil roku 1955 jako dřevomodelář.
Na DAMU se dostal z politických důvodů až
na druhý pokus. Absolvoval v roce 1960. První divadelní angažmá získal v Divadle na Zábradlí, kde
působil dlouhých třiatřicet let. Ztvárnil desítky rolí
v těch nejznámějších představeních. Od roku 1994
působí na volné noze, přičemž do roku 2005 hostoval v Hudebním divadle v Karlíně. Od roku 2004
působí v pražském Divadle Metro. Plných 27 let
učil své mladé budoucí herecké kolegy na DAMU.
Během své dlouhé kariéry se objevil v desítkách ﬁlmů a inscenací a v několika známých a oblíbených
televizních seriálech. Pravidelně se věnuje dabingu.
V posledních letech také připravuje spolu s Evou
Hruškovou loutková představení pro děti.
-zk-
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Církevní rok v hudbě
nabídne dílo Španěla de Victoria

H

udební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v listopadu další částí. V úterý 5. listopadu nabídne posluchačům Oﬃcium defunctorum Tomáse Luise de Victoria.

„Španělský skladatel Tomás Luis de Victoria se
v době svých studií v Římě seznámil s Giovannim
Pierluigim da Palestrinou. Byl uchvácený jeho
kompozicemi a ve svém díle často užíval Palestrinova témata, někdy si vypůjčil celé hudební plochy,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě
Vít Rozehnal a dodává, že ještě v Římě napsal de
Victoria Oﬃcium Hebdomadae Sanctae, sborník skladeb ke Svatému týdnu, s nímž sklidil
velký úspěch. Po návratu do vlasti pak působil
v Královském konventu a pracoval pro císařov-

nu Marii. Ta v roce 1603 zemřela a na její počest
zkomponoval Oﬃcium defunctorum. „Jde o jeho
poslední a nejpozoruhodnější dílo. Téma smrti
v něm velmi rozsáhle zpracoval. A vlastně jakoby
tímto smutečním dílem symbolicky uzavřel celé
období renesanční polyfonie. Nastoupil manýrismus…,“ podotýká Rozehnal a připomíná, že
setkání s hudbou proběhne v úterý 5. listopadu.
Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy
od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.
-red-

ŠDS: Dvojitá premiéra
Už to víme dobrých pět let a celou dobu se docela
bojíme: V červnu 2013 odejde poslední silná skupina
zkušených pěveckých matadorů a v našem koncertním sboru zůstane skromný houfek starších zkušených pěvců obklopen záplavou pěveckých mláďátek,
jimž zrychlený čas nedovolil zkušenosti nasbírat.
Ovšemže jsme personální pohromu neočekávali
s rukama v klíně, a tak naše milé děti, druhdy v poklidu trávící svůj sborový čas dva roky v oblečení růžovém, další dva roky v pestrém barevném a ještě něco
navíc mezi Plameňáky, byly nemilosrdně vyplašeny ze
svých hnízdišť a hnány po schodišti pěveckého růstu,
aby již jako roztomilí čtvrťáci byli mocni zaujmout
pozici v řadách reprezentačního výběru a nezpůsobit
tam náhlý propad úrovně dlouhá léta budované. Týráni individuálně i v malých skupinách a v krátkém
čase pak vláčeni po soutěžích, neboť tam nejlépe praxe
nabývati a sborové zocelenosti získávati.
Den pravdy nadešel v půli měsíce srpna, kdy poprvé deﬁnitivně omlazené seskupení, v novém hájemství
švagrovském, zahájilo přípravu na sezonu v pořadí
dvaapadesátou. Jest takový omšelý zvyk, kdy každého
srpna poněkud vyčichle žertovným způsobem vítáme

novou koncertní sestavu dětí prohlášením asi tohoto
druhu: „Teď, když, konečně odešly sborové stařenky,
mladá krev naplno projeví svou lepší schopnost.“ Děti
se usmívají, částečně shovívavě nad vousatým fórkem,
částečně s vědomím, že stařenky s sebou odnášejí podstatnou část sborového know how a bude zatraceně
těžké tuto ránu zacelit. Nicméně ctižádost nebýt horší
je tak znovu zažehnuta a mláďátka s velkou dychtivostí celých deset dní zacelují ze všech sil. S velkým
podivem jsme zjistili, že tak bylo i letos, kdy opravdu
nezůstal kámen na kameni. Odjížděli jsme s nadějí, že
stejného nasazení budou děti schopny i po prázdninách, kdy školní zátěž vybere svou energetickou daň.
Nadchází tedy příležitost, kdy všechny naše děti poprvé společně představí svůj um na Prvním koncertě
Růžových dětí. Letos po jednadvacáté naše nejmenší
předstoupí před své publikum, aby představily sklizeň
plodů kratičkého vegetačního období, jež započalo
desátého září tohoto roku. Letos poprvé naše „nejstarší“ vyzkoušejí, jaké to je, když ze čtyřicítky ostřílených
borců zůstal patnáctičlenný houfek obklopený drobotinou. Nevíme, jak se to všechno podaří, ale těšíme
se. Děti totiž byly velmi pracovité a něco takového
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se přece nemůže ztratit. Přijďte s námi sledovat tuto
dobrodružnou premiéru do Domu kultury v neděli
10. listopadu v 16 hodin. Předprodej vstupenek od

30. října v recepci na Komíně. Abych nezapomněl Barevné děti a Plameňáci přece nemohou chybět.
T. Motýl, sbormistr ŠDS

ZUŠ Šumperk
Sobota 9., neděle10. listopadu vždy od 8 do 13 hodin v koncertním sálu ZUŠ
III. ročník Celostátní soutěže v koncertním melodramu
Úterý 12. listopadu od 17 hodin v divadle
Vystoupení žesťového kvarteta ZUŠ Šumperk na akci Město čte knihu
Umělecký vedoucí Tomáš Bartošek.
Sobota 16. listopadu od 18 hodin v divadle
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Šumperk na akci „Noc divadel“
Choreograﬁe Marie Jirmanová, Jiřina Kokešová.
Neděle 24. listopadu v 16 hodin v klášterním kostele
Koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk pro Charitu Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Koncertní melodram
se na půdě „ZUŠky“ uskuteční potřetí

Z

ákladní umělecká škola Šumperk ve spolupráci s občanským sdružením Spolek GALIMATYÁŠ již
třetím rokem přivítá melodramové nadšence ze všech koutů republiky. Třetí ročník Celostátní soutěže
v interpretaci koncertního melodramu pro žáky Literárně dramatického oboru s klavírní spoluprací pedagogů škol se uskuteční v sobotu 9. a v neděli 10. listopadu.
Soutěž je veřejně přístupná a toto jedinečné
propojení slova a hudby, kdy obě složky umocňují
působnost sdělovaného obsahu, budeme moci vychutnávat v koncertním sále školy po oba soutěžní
dny vždy od 8 do 12 hodin. Soutěž je dvoukolová.
V prvním, sobotním, kole si přijdou na své milovníci Erbenovy Kytice, neboť je stanoven povinně
volitelný repertoár. Soutěžící přednesou jeden ze
dvou největších skvostů tohoto žánru pocházejí-

cích z pera významného českého skladatele a ve své
době průkopníka melodramatické tvorby Zdeňka
Fibicha. Jsou to melodramy Vodník a Štědrý den.
V nedělním druhém kole zazní melodramy na
základě vlastního výběru jednotlivých účastníků,
takže se posluchač seznámí s řadou dalších děl této
oblasti. V neděli odpoledne proběhne slavnostní
vyhlášení cen. Všivhni zájemci jsou srdečně zváni.
Petr Vočka, ZUŠ Šumperk

Křesťanské společenství žen Aglow zve
k setkání se Zdeňkem a Katkou Uhlíkovými na téma: Vnitřní uzdravení - cesta ke svobodě
v sobotu 9. listopadu v 15 hod. v sídle BJB v ul. M.R. Štefánika 10
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Dům kultury
Středa 30. října - úterý 12. listopadu
Město čte knihu
Devátý ročník literárního a ﬁlmového festivalu bude patřit jednomu z klasiků české předválečné prózy
Karlu Poláčkovi. Podrobný program na www.mestocteknihu.cz.
Pátek 1. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
TEAM a Pavol Habera
Koncert stálice česko-slovenské populární hudby. Pořádá Glanc s.r.o Brno.

Vstupné 490, 590, 790 Kč

Sobota 10. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
Nejmladší zpěvačky a zpěváci Šumperského dětského sboru se představují veřejnosti.

Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 14. - sobota 16. listopadu
BLUES ALIVE
Walter Wolfman Washington (USA), The Golden State (USA), Tere Estrada (Mexiko), Robert Křesťan
a Druhá tráva (CZ), Rick Estrin & The Nightcats (USA) a mnoho dalších. XVIII. ročník největší středoevropské přehlídky bluesové muziky. Bližší informace a on-line rezervace na www.bluesalive.cz.
Pátek 22. listopadu od 18 hodin v H-clubu
Horování: Filmová scéna
Ve spolupráci s Filmovým festivalem zimních sportů vás zveme na přehlídku snímků, která bude sestavena
ze sedmi ﬁlmů, jenž získaly řadu ocenění na zahraničních ﬁlmových festivalech: Crossing the Ice - Napříč
ledy, Tempting fear - Lákavý strach, Blue Obsession - Modrá posedlost, Snow Way, Nordfor sola - Na sever
od slunce, Neviditelná hora a unikátní audio-vizuální snímek z japonských hor Unicorn Sašimi - Sašimi
z jednorožce.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč (se vstupenkou na sobotní Horování sleva 20 Kč)
Sobota 23. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK
Horování
21. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Čestmír Lukeš - Tibet, Jan Kopka - Iditarod na Aljašce, Kateřina Mandulová - Aconcagua, Vítězslav Dokoupil - Khuda-e-Faring a další.
Fotograﬁcká výstava: Roman Kamler - Grand Canyon. Moderuje: Hanka Písková. Hraje: Beg Bie Country. Doprovodný program: SOUTĚŽ V BOULDERINGU! (v prostorách 3. základní školy - Hluchák)
- informace a propozice na plakátech a www.dksumperk.cz/horovani. Hlavním partnerem Horování je
Pivovar HOLBA, akci dále podpořily ﬁrmy SHM, Kubíček, Tilak, Singing Rock, Nuget, Miss Cosmetic
a horolezecký klub Horal. Mediální partneři: Týden na severu, REJ.cz a MenuSumperk.cz.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma
Pátek 29. listopadu od 19 hodin v Divadle Šumperk
KLASIKA VIVA: Gala pro Gogola
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Listopadová část cyklu Klasika Viva se odehraje ve společnosti prvotřídního houslisty Jaroslava Svěceného
a populárního herce Jana Přeučila, kteří uvedou divadelní představení režisérky Evy Hruškové Gala pro
Gogola (N.V. Gogol - Bláznovy zápisky).
Vstupné 260 Kč
Sobota 30. listopadu od 20 hodin v H-clubu
UDG, O5 a Radeček, Kofe-In
V rámci společného „Kamarádského turné“ zahrají v Šumperku tři úspěšné festivalové kapely. Populární
UDG z Ústí nad labem, opavští Kofe-In a domácí „Radečci“. Nenechte si ujít závan festivalového léta
v šumperském H-clubu!
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč
▶ PRO DĚTI
Neděle 3. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Veselý pohádkový příběh z lesního království moudré a spravedlivé víly Modrovlásky, která Matěje a Andělku odmění za dobrý skutek kouzlem. Jak si Matěj a Andělka s darem od víly poradí? Přinese jim štěstí,
nebo smůlu? Přijďte a uvidíte. Hraje Divadlo HP Praha.
Vstupné 60 Kč
▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. listopadu
Zdeněk Macháček, „Noc a den“, malba
Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
Od 7. listopadu do 1. prosince
Patrik Hábl: „V posvátnosti malby“
Výstava obrazů jmenovaného malíře a graﬁka. Vernisáž k výstavě tentokrát proběhne ve ČTVRTEK 7. listopadu od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad
Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR a Olomoucký kraj.
Jižní křídlo Domu kultury
Od 7. do 29. listopadu
Miroslav Novotný: „Retrospektiva“ (k autorovým sedmdesátinám a osmnáctému ročníku Blues Alive)
Známé osobnosti jazzu na černobílých snímcích šumperského fotografa. Výstava je věnovaná autorovým
sedmdesátinám a 18. ročníku Blues Alive. Vernisáž k výstavě proběhne ve čtvrtek 7. listopadu od 17 hodin.
▶ PŘIPRAVUJEME
1.-22. prosince ADVENTNÍ KONCERTY 2013
12. prosince
DAGMAR PECKOVÁ
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14. prosince
18. prosince
26. prosince
23. ledna

VÁNOČNÍ KONCERT ŠDS
SCREAMERS
ADAM MIŠÍK, VOXEL, JOHNY MACHETTE
JIŘÍ KOLBABA - DIASHOW

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č.
předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Miroslav Novotný, „Retrospektiva“
K dvanácti výstavám roku v Galerii J. Jílka přibyla
další, mimo Galerii - v Jižním křídle Domu kultury,
jako doprovod letošního festivalu Blues Alive a zároveň
připomínka autorových sedmdesátin. Šumperský fotograf Miroslav Novotný (*7.1. 1943) po léta vystavoval
své reportážní snímky z jazzových večerů, společně kdysi
prožitých s přítelem Jaromírem Rollerem (1943-2002).
Právem dostával za ně řadu ocenění na soutěžích a na
výstavách doma i v zahraničí. Jsou to na pódiu a v jeho
zákulisí zachycení hráči zvučných jmen, u něho ale raději poctiví dělníci jazzu. Ze snímků dýchá živá atmosféra
„zlatých“ šedesátých i následných let neklidného dvacátého století.
Snímky v klasické černobílé podobě mokré cesty vlastnoručně zpracované doma v temné komoře jsou tomu
odpovídajícím způsobem jemně rozehrané ve své bohatě
tónové škále. Vesměs vysoce kvalitní po výrazové i technické stránce, doladěné ve výřezu a ve světelném podání
i ve výběru okamžiků, a zároveň v ryzí skromnosti, autorovi přirozeně vlastní. Později dával jim novou graﬁckou
podobu různými postupy zpracování, změnou jejich
zrnitosti, stažením do ploch a obrysů, a nakonec i cíleně
volenou barvou. To by ale bylo na výstavu další.
Tady v retrospektivě shrnuje to nejpodstatnější, co se
mu za léta fotografování podařilo zachytit. Nevstoupím
hlouběji do jeho výsostných vod, nebudu komolit jména, která znám jen zprostředkovaně - z přenosů pražských jazzových festivalů a nočních koncertů, od poloviny šedesátých let vysílaných na Vltavě. Nechám to na
něm, na úsporných titulcích snímků a na těch, kdo znají
vše daleko lépe než já. Sám se jen k jeho letošním oblým narozeninám a k souboru živých fotograﬁí připojím

Miroslav Novotný, „Dělník jazzu“, nedatováno, černobílá fotograﬁe
s přáním, aby dál s chutí nalézal své nové možnosti a těšil
se z nich, spolu s námi.
Jste zváni na setkání s autorem na vernisáži výstavy.
Na přátelství Miroslava Novotného a Jaromíra Rollera
vzpomene Jaromírova dcera, Pavlína Vogelová, která se
i fotograﬁí po léta profesionálně zabývá. Vernisáž výstavy
proběhne ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin v Jižním
křídle Domu kultury. Výstava potrvá do 29. listopadu.
Miroslav Koval
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Horování se ohřeje
v Grand Canyonu a promrzne na Aljašce

S

etkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů, pojmenované Horování,
letos vstupuje do třetí dekády existence! Vedle hlavního sobotního programu pořadatelé chystají
také samotný večer věnovaný outdoorovým ﬁlmům.
Hlavní program 20. ročníku Horování přivítá v sobotu 23. listopadu ve velkém sále DK Šumperk od
17 hodin přední horolezce a dobrodruhy; Čechošvýcara Čestmíra Lukeše (Tibet), Jana Kopku (Iditarod
na Aljašce), Kateřinu Mandulovou (Aconcagua), Vítězslava Dokoupila (Khuda-e-Faring) a další.
Autorem tradiční doprovodné výstavy bude letos
Šumperan Roman Kamler, který se ve fotograﬁích
ohlédne za cestou po slavném americkém Grand Canyonu. Akci tradičně moderuje Hanka Písková a stejně tak obvyklé budou koncerty bluegrassové skupiny
Beg Bie Country v přestávkách mezi cestopisy.
Páteční večer předposledního listopadového víkendu mohou strávit milovníci hor ve společnosti
extrémních lidských výkonů na ﬁlmovém plátně.
„Ve spolupráci s Filmovým festivalem zimních sportů jsem vybrali ty nejzajímavější snímky a připravili
ﬁlmovou scénu Horování. Promítat začneme v pátek v 18 hodin v H-clubu,“ zve za pořadatele Ondřej Polák. „Uvidíme sedm ﬁlmů, jenž získaly řadu
ocenění na zahraničních ﬁlmových festivalech, například unikátní audiovizuální snímek z japonských
hor Unicorn Sašimi,“ doplnil Polák.

Horování doprovodí v sobotu dopolední soutěže v lezení na umělé stěně.
Foto: archiv
Také letošní jubilejní ročník Horování doprovodí v sobotu populární dopolední soutěže ve škole
v ulici 8. května v lezení na umělé stěně, které začnou o půl desáté ráno.
Hlavním partnerem Horování 2013 je Pivovar
HOLBA. Akci dále podpořily ﬁrmy Tilak, Singing
Rock, CBA, Miss Cosmetic, dmychadla Kubíček
a horolezecký klub Horal.
-red-

Radečci zahrají s kamarády

V

rámci společného „Kamarádského turné“ zahrají v Šumperku tři úspěšné festivalové kapely.
Populární UDG z Ústí nad labem, opavští Kofe-In a domácí „Radečci“.

Trojkoncert se uskuteční poslední listopadový
den v šumperském H-clubu. Nejznámější z účinkujících je ústecká pop-rocková hudební skupina,
která v roce 2004 zvítězila v prestižní soutěži Coca
Cola Popstar a dnes patří mezi nejvyhledávanější
festivalové kapely v Česku. Kapela UDG rovněž
získala řadu hudebních cen a je mnohonásobným

vítězem soutěže časopisu Report Žebřík v kategorii
Skupina roku.
Významné hudební ceny má na svém kontě také
opavská formace Kofe-In, která koncertní večer
zahájí. Třetí účinkující skupinou v šumperském
H-clubu, stejně tak jako na dalších koncertních zastávkách „Kamarádského turné“, budou hitmakeři
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O5 a Radeček, které není třeba našincům dlouze
představovat.
Nenechte si ujít závan festivalového léta v sobotu

30. listopadu od 20 hodin. Vstupné stojí v předprodeji 150 korun. Více informací a on-line rezervace na www.dksumperk.cz.
-op-

Galerie J. Jílka
Patrik Hábl,
„V posvátnosti malby“
Patrik Hábl (*1975) je svou vyhraněností nepřehlédnutelný. Žije na okraji Prahy, kořeny má ale ve
Zlíně, společné se starším bratrem, který tu vystavoval v únoru. Oba začínali rukopisnou malbou přírodní povahy. René ji časem opustil a zamířil k linii
a tvaru ve hladké malbě. Obsahem od mentální krajiny těla k metafyzice nadčasovosti znaku.
Patrik uvolněnou malbu naopak velkoryse rozvinul
a posunul k jádru procesu. Vtělil do obrazu, rodícího
se z čisté plochy a z rytmu gesta ruky, jako podstaty.
Do bytostného setkání zemitě lyrické krajiny duše
s podobně uspořádanou přírodou, v její prapaměti v úplnosti uloženou ve vesmírné hmotě, a proto
i v nás samých. V navození až zenově cítěného obrazu
krajiny bez potřeby rozpoznání motivu a velikosti.
Bez otázky, zda je to kámen a voda anebo hory.
Vystavuje tu krajinu v duchu dálnovýchodním,
budovanou na výšku a uctívanou spolu s čínskými
kaligrafy, malíři a básníky v jedné osobě jako výsostně posvátnou. Krajinu vytušenou z rozložení na
hranách a přechodech. Rozprostřenou v obrysech
a předělech po povrchu plátna s lehkostí rytmického členění a nečekané náhody neštětcového podání
volně stékajících barev. Ve vysoké míře obecnosti,
a přece nikdy abstraktní, protože všechno čerpáme
z jednoho pramene živé přírody v hlubinách bytí,
stejně skutečné před očima i v mysli.
Slepá zpovědní zrcadla monotypů z Popelce umělců v kostele Nejsvětějšího Salvátora se vystaveným

Patrik Hábl, „Japonská krajina“, 2012, monotyp,
olej, papír, 100 x 80 cm
krajinám podobají, a stejně tak i plochou celostěnná malba v pražském Centru současného umění.
Na monumentalitě nezávislé na rozměru Patrik nic
nemění. Ta je mu vlastní a u něho všudypřítomná.
Snad i v tom si přirozeně rozumíme.
Výstava zahájená výjimečně ve čtvrtek 7. listopadu
v 18.00 hodin za autorovy účasti, potrvá do neděle
1. prosince. Je to mimořádně silná malba; nenechte
si zážitek z ní ujít!
Miroslav Koval

Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6 zve na výstavu
Jindřich Buxbaum: Kyjevská Ješiva - černobílé fotograﬁe
Výstava v půjčovně pro dospělé trvá do 27. listopadu.
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Městská knihovna
Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 283 138

Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
Změna od 1.3. 2013

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

9 - 12, 13 - 17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

9 - 12, 13 - 17

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz

V knihovně vystaví své pastely Alena Pecáková
a Krista Skopalová

N

a závěr listopadu chystá Městská knihovna v ulici 17. listopadu výstavu nazvanou „Alena Pecáková a Krista Skopalová: Pastely z okolí“. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 28. listopadu v 17 hodin
v půjčovně pro dospělé. Výstava potrvá do 8. ledna.
Alena Pecáková, narozena v r. 1942 v Moravské
Loděnici u Olomouce. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a až do odchodu
do důchodu pracovala jako návrhářka designu
v Moravolenu Šumperk. Výtvarná činnost je jejím
celoživotním koníčkem.
Krista Skopalová, narozena v r. 1942 v Ústí nad
Labem. V letech 1962-1966 vystudovala na Střední

uměleckoprůmyslové škole v Brně obor propagační
výtvarnictví u prof. Jana Rajlicha. V roce 1966 nastoupila na umístěnku do Olšanských papíren jako
graﬁčka a pracovala zde až do roku 1997. Po odchodu do důchodu se jako autodidakt učila zvládat
krajinomalbu. Jesenická hornatá krajina, ve které
žije, jí nabízí množství krásných témat, která pro
své potěšení maluje.
-zd-

Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ
▶ Čas nejde zastavit…
Výstava představuje kolekci hodin ze sbírek
šumperského muzea a jeho poboček: muzeí
v Mohelnici, Zábřehu a z Havelkova muzea
v Lošticích. K vidění jsou hodiny sloupkové, nástěnné, stolní, skříňkové a budíky v časovém rozmezí od 18. až do konce 20. století. Nechybí ani
historie měření času jako jedna ze základních fyzi-

kálních veličin. Výstava trvá do 2. února 2014.
STÁLÁ EXPOZICE
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může
pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
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HOLLAROVA GALERIE
▶ KURT HALLEGGER - výstava k 50. výročí
umělcova úmrtí
Výstava připravená k 50. výročí úmrtí Kurta
Halleggera připomíná tvorbu světoznámého malíře a scénografa, jehož umělecká dráha započala
v Šumperku. Výstava trvá do 1. prosince.
GALERIE ŠUMPERSKA
▶ Na konci ulice les! Šumperk - předměstí včera
a dnes
Výstava srovnávající na fotograﬁích vzhled předměstských ulic dříve a nyní navazuje na výstavu
Starý Šumperk z roku 2011, která zachycovala pouze střed města v rozsahu městské památkové zóny.
Výstava trvá do 10. listopadu.
▶ Řezbářské betlémy ze sbírek VM v Šumperku
od řezbářů ze šumperského regionu
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 21. listopadu
v 17 hodin. Výstava potrvá do 19. ledna 2014.
RYTÍŘSKÝ SÁL
▶ Ilustrátoři knihy Bylo nás pět, Obrázky pro radost
Vernisáž výstav v rámci akce Město čte knihu proběhne v úterý 5. listopadu v 17 hodin. Ilustrátoři
knihy Bylo nás pět - výstava zapůjčená z Orlické
galerie v Rychnově nad Kněžnou (Fixl - Grus Hlinomaz - Horváth - Kovařík - Pelc - Zmatlíková).
Ivo Štěpánek: Obrázky pro radost - v rámci vernisáže proběhne křest knihy Karel Poláček - Kolotoč,
číst budou Olga Kaštická a Petr Král. Výstavy potrvají do 8. prosince.
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod.,
12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-ne
9-12 hodin, 12.30-17 hodin.
ZÁBŘEH
▶ Putování středověkem
Výstava představuje vrcholný středověk v našem
regionu a je rozdělena do čtyř tematických částí:
Hrnčířství, Hrady, Zbraně a Církev. Exponáty ze
sbírek VM Šumperk jsou doplněny i atraktivními

zápůjčkami z jiných institucí. K výstavě lze objednat
komentovanou prohlídku po telefonické domluvě
u K. Jedonka, tel.č. 583 413 646 nebo u I. Tylové,
tel.č. 583 363 090. Výstava trvá do 12. ledna 2014.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
▶ Představení knihy „Závořice. Příběh vesnice
zatopené rybníkem“
Publikaci vydal Svazek obcí Mikroregionu
Zábřežsko ve spolupráci s Vlastivědným muzeem
v Šumperku, příspěvkovou organizací, za ﬁnanční
spoluúčasti Olomouckého kraje.
▶ Přednáška „Osudy obyvatel Závořic a problematická stavba Závořického rybníka“
Přednáší autor publikace Zdeněk Doubravský.
Středa 13. listopadu v 17.00 hodin.
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.
MOHELNICE
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou
roku 2005!
▶ Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka
Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se tato
věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk Mohelnicka
byla vytvořena z nesmírně bohatého fondu archeologických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku.
Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů
zaujmou i unikátní artefakty jako například torza
neolitických venuší, nádobka s lineárním písmem,
náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel
z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových předmětů. Klasická instalace je doplněna moderními audiovizuálními prvky.
Expozice je svým celkovým pojetím určena nejen pro
zapálené archeology, ale také pro širokou veřejnost.
▶ Poznávejme život v pravěku hrou
V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna,
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké techniky
vrtání kamene, drcení obilí na zrnotěrce, popřípadě
vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit skládačky.
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▶ Každá mince má dvě strany
Výstava mincí a platidel je pohledem na měnu a měnový vývoj v naší zemi od Přemyslovců po vznik
samostatné Československé republiky v roce 1918.
Výstava trvá do 6. října.
▶ Chléb náš vezdejší
Jak se mlátilo obilí nebo drtila mouka na zrnotěrce
si mohou návštěvníci vyzkoušet na výstavě věnované
pěstování a technologii zpracování obilí v historii.
Výstava trvá do 2. února 2014.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.
cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův
ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic,
včetně tragického osudu místní židovské komunity.
▶ Keramické betlémy
Výstava představí betlémy ze sbírek Vlastivědného
muzea v Šumperku a jeho poboček. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin.
Výstava potrvá do 16. ledna 2014.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po, út zavřeno, st-ne 9-12 hod.,
12.30-17 hod.

LOŠTICE
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou

Neděle 17. listopadu - státní svátek
Den boje za svobodu a demokracii
Vlastivědné muzeum v Šumperku: -13 hodin.
Muzeum v Mohelnici, Zábřehu
a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích:
9-12 hodin
Vstup zdarma

V muzeu Čas nejde zastavit…
Muzeum v Šumperku láká od 24. října na ucelenou a opravdu bohatou kolekci hodin ze sbírek
šumperského muzea a jeho poboček muzeí v Mohelnici, Zábřehu a z Havelkova muzea v Lošticích.
K vidění je ve výstavní síni až do 2. února.
Poprvé se veřejnosti představují hodiny, z nichž
většina pochází ze starých muzejních sbírek. K vidění jsou hodiny sloupkové,
nástěnné, stolní, skříňkové,
kuchyňské, kapesní a budíky v časovém rozmezí od
18. století až do konce 20. století. Některé z vystavených exponátů prošly v loňském roce
restaurováním v uměleckořemeslné dílně Svitas Art Design rodiny
Špačkových ze Svitávky u Boskovic.
A nechybí ani stručná historie měření času jako fyzikální veličiny.

Nejrozměrnějším vystaveným předmětem je
pozoruhodný dřevěný ciferník radničních hodin
v Šumperku ze druhé poloviny 17. století a vývěsní
štít významného olomouckého hodináře Konráda
Schustera z konce 19. století. V předvánočním čase
pak výstavu doplní pohlednice a PF s tematikou
hodin z největší sbírky novoročenek v naší republice.
Návštěvníci výstavy se mohou zapojit do výtvarné soutěže o nejpěknější návrh ciferníku,
který si namalují na připravený
panel do různě velikých předem
daných hodinových číselníků. Soutěž nebude věkově ohraničená.
Dagmar Tempírová-Kotrlá
◀ Vodní hodiny výtokové, Egypt,
14.-13. st. př.n.l.
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Výstava v Galerii Šumperska: Na konci ulice les!
Šumperk - předměstí včera a dnes

V

ýstava navazuje na výstavu Starý Šumperk z roku 2011. Ta představila historické snímky ze
Šumperka, z míst vymezených městskou památkovou zónou. Návštěvníci tehdy ale očekávali
srovnání starého a současného města. Navazující výstava se snaží tomuto přání vyhovět. Mapuje
některé předměstské ulice vně zóny a srovnává je s aktuálním stavem.
Předměstí však jsou tak rozsáhlá a změny v nich
někdy postupné, jindy náhlé a zásadní, že není možné
představit je v plném rozsahu, ať již z důvodu četnosti
dokumentace či její malé rozmanitosti nebo nemožnosti srovnání pro zánik místa fotograﬁckého záběru.
Muzeum přípravou výstavy získalo přehled o tom,
na které části města je nutné se zaměřit při hledání
historických fotograﬁí a jejich doplnění současným
stavem. Jádro výstavy tvoří muzejní sbírky, které vedle
historických fotograﬁí německých autorů doplňují
fotograﬁe pracovníků muzea, Antonína Suchana,

Jaromíra Maška a Evy Petrášové. Velkou část užitých
sbírkových fotograﬁí tvoří práce Josefa Pavlíčka. Fotograﬁe z věže radnice zhotovil Bohuslav Vondruška,
dík za foto Vyhlídky patří Stavoprojektu Šumperk
a za letecké záběry Jindřichu Zajícovi. Teoretickou
pomocí přispěla Monika Štolcová, Miluše Berková
a Pavel Zeman.
Autorkou a kurátorkou výstavy je Milena Filipová,
autorkou graﬁckých prací Michaela Stuchlá, instalace
výstavy Jana Rychlíková. Výstava trvá do 10. listopadu.
Milena Filipová

Předměstská ulice Neugasse (také Fabrikengasse), nyní Gen. Svobody, získala v roce 1904 novou dominantu
s věží, tzv. Marienhof stavitele F. Hlocha. V 90. letech 20. století ustoupily domy na snímku vlevo novostavbě
Finančního úřadu, který byl postaven jako výškový pandán Marienhofu v roce 1995.
Foto: archiv VM Šumperk

Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6 zve na
Vánoce v knihovně
od pátku 29. listopadu do pondělí 23. prosince
Tradiční vánoční prodej výrobků klientů centra OÁZA Charity Zábřeh a triček o.p.s. Dětský klíč.
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Divadlo
Datum
So 2.11.
St 6.11.
Pá 8.11.
So 9.11.
Út 12.11.
Út 12.11.
St 13.11.
So 16.11.
Čt 21.11.

Titul
Světáci
Světáci
Město čte knihu: Nokturno na Hrádku
Čtou členové Studia D123
Světáci
Město čte knihu: Závěrečný večer
Čtou členové souboru DŠ
Město čte knihu: Dokumentární ﬁlmy o K. Poláčkovi
Hrádek, průvodní slovo J. Tydlitát
Světáci
Noc divadel Více na www.nocdivadel.cz
Světáci

Skupina Čas
Cena
P, VK
19.30
230 Kč
G, X, VK 17.00
140 Kč
19.30 Vstupné dobrovolné
B, X, VK 19.30
VK
17.00

140 Kč
50 Kč

18.45

Vstup volný

A, X, VK 19.30
19.00
S1, X, VK 17.00

140 Kč

Fotograﬁe ze zkoušky Světáků spolu s režisérem Józefem Zbigniewem Czerneckim.

140 Kč

Foto: Jan Valchař

Pá 22.11. Hrádek pro krále aneb J. „Bažíkovi“ Pavelkovi
VK
19.30
100 Kč, 50 Kč
Hrádek, Teens Jazzband Velké Losiny
So 23.11. A zase ty evergreeny Foyer, Zrcadlový sál
VK
19.30
70 Kč
St 27.11. Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou
VK
17.00
140 Kč
Pá 29.11. Klasika Viva: Gala pro Gogola
VK
19.00
260 Kč
J. Svěcený - housle, J. Přeučil - umělecký přednes
So 30.11. Světáci
F, X, VK 19.30
140 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 366. Další informace na internetových
stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do
17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v divadle: Výstava děl uměleckých škol AVE
ART Ostrava a VOŠ A SPŠ Šumperk
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Šumperk se připojí k Noci divadel,
chystá se zajímavý program

K

noci divadel se připojí i to šumperské. Nočním životem ožije na osm desítek divadel a souborů
v jedenadvaceti českých a moravských městech v sobotu 16. listopadu. Pro návštěvníky přitom
divadla připravují různorodý program. Jeho součástí bude společný potlesk v 19 hodin, jenž proběhne
souběžně v deseti evropských zemích.
„Chceme otevřít divadlo všem divákům. Ti budou mít možnost nahlédnout do jeho zákulisí, do
prostor, kam se běžně nedostanou,“ říká ředitel
šumperského divadla Matěj Kašík. Akci odstartuje
v sobotu 16. listopadu v 18.30 hodin od radnice
průvod v maskách městem, do něhož se zapojí ta-

nečníci, hudebníci, herci a široká veřejnost. Pro ni
bude v divadle připraven taneční, hudební, výtvarný,
ﬁlmový i činoherní program. „Celou akci zakončí
noční průchod divadla, tzv. Site speciﬁc, a následná
párty v klubu Vana,“ popisuje Kašík a zdůrazňuje, že
vstup na šumperskou Noc divadel je zdarma. -zk-

Program Noci divadel 2013 v Divadle Šumperk:
18:30 Divadelní průvod v maskách z nám. Míru * 19:00 Společný potlesk, otevření „bran“ Divadla
Šumperk * 19:10 Taneční obor ZUŠ Šumperk * 19:25 Komentovaná prohlídka divadla
* 19:45 Vernisáž - Výročí 20 let SMAD, hraje JOOZ band * 19:45 Filmová projekce * 20:00 Noc
must go on! * 20:30 Taneční obor ZUŠ Šumperk * 20:45 Komentovaná prohlídka divadla
* 20:45 Scénické čtení - otevřená divadelní zkouška * 21:15 Noční průchod divadlem - Site speciﬁc
* 22:00 Divadelní párty v Klubu Vana

Světáci obsadí divadelní prkna
první listopadovou sobotu

D

ruhou premiérou letošní sezony je hudební komedie Vratislava Blažka Světáci. V režii Józefa
Zbigniewa Czerneckiho ji šumperské divadlo uvede v sobotu 2. listopadu o půl osmé večer.

„Když Praha do noci zazáří neonem, není mi pomoci. Hned slyším: Pojď honem…“ Parta tří venkovských
fasádníků zkrášlujících československou metropoli se
chce vrhnout do víru velkoměsta. První návštěva luxusního podniku skončí katastrofou. Nevzdávají se,
nechají si ušít kvalitní obleky a najmou bývalého učitele tance, který je učí základům společenského chování.
Na jejich peníze mají ovšem políčeno tři dámy poněkud lehčích mravů pod vedením šatnářky z nóbl baru,
která bydlí shodou okolností v domě pod lešením, na
němž pracují jejich budoucí oběti. Jenže i tyto dámy
jsou nuceny se trochu dovzdělat. Protože není moc
času, obě skupinky se musejí naučit, jak příslušníky
lepší společnosti co nejlépe zahrát. Metoda „intelek-

tuálem snadno a rychle“ skýtá velké množství slovní
i situační komiky, ale i téma snahy překročit svůj vlastní stín a pokus o popis traumatu české malosti a jeho
překonávání tak, aby to nebolelo. Vše směřuje k jediné
noci, ve které budou všichni vystupovat jako světem
protřelí světáci.
Hudební komedie s pygmalionovským motivem
vychází z literárního scénáře Vratislava Blažka, který
nedá vydechnout postavám ani divákům. Látku posléze zﬁlmoval režisér Zdeněk Podskalský.
Režisér Józef Zbigniew Czernecki je úspěšný
polský režisér a herec, který má za sebou práci nejen
v Čechách, ale také na Ukrajině, v USA nebo v Gruzii.
Jak tvrdí, vždy chtěl být ﬁlmovým režisérem, ale ještě
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před tím vystudoval v Krakově hereckou fakultu. Poté
si prohloubil vzdělání na Jagelonské univerzitě, kde vystudoval doktorandské studium polské ﬁlologie.
Po práci v Polsku vystudoval také češtinu a dějiny českého divadla na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy. Jako tzv. „visiting profesor“ přednášel
dva semestry na Appalachian State University ve
státě Severní Karolína v USA. Tam také absolvoval

studium angličtiny a americké literatury.
V Čechách režíroval například Mrožkovo Tango
v Divadle Bez zábradlí, v Divadle Šumperk retromuzikál Hvězdy na vrbě nebo Hotel Modrá hvězda. Zahrál
si také v některých českých ﬁlmech (Rock podvraťáků
nebo Poslední vlak). Nemá rád „škatulkování“ - s chutí
střídá žánry i divadla, ve kterých režíruje. „Jsem takový
umělecký cestovatel,“ říká o sobě.
-red-

Výstava v divadle
Günter Hujber a Miriam Kocurková Rochová - „Kontrasty“
Výstava plastických obrazů Miriam Kocurkové Rochové a obrazů a graﬁky Güntera Hujbera bude
zahájena v sobotu 2. listopadu v 17.30 hod. vernisáží za účasti autorů v prostorách Galerie divadla
a potrvá do 13. prosince.

Pontis Šumperk
Do 28. listopadu (s výjimkou 31.10.) každý čtvrtek
od 9 do 11 hodin v počítačové učebně v „P“
Setkávání u počítače pro seniory a osoby se zdravotním postižením (začátečníci) Vstup zdarma
Čtvrtek 7. listopadu od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.
Vstupné 50 Kč
Úterý 12. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Pátek 15. listopadu od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 21. listopadu od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.
Vstupné 50 Kč
Úterý 26. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

4.11. Korálkování, 5.11. Pohybová aktivita - překážková dráha, 8.11. Poznáváme říkanky s ukazováním, 11.11. Vyrábíme si indiánskou čelenku,
12.11. Zpíváme a hrajeme na hudební nástroje,
15.11. Tvoříme pískový obrázek, 18.11. Učíme
se nové říkanky, 19.11. Tvořivá dílna - vláček,
22.11. Opičí dráha, 25.11. Vyrábíme si kouzelnou hůlku, 26.11. Zábavné poznávání, 29.11.
Tvořivé hrátky - krmítko pro ptáčka. Bližší informace K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766.
Vstupné dospělí 30 Kč
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Sportovní a relaxační aktivity pro seniory
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum Brouček
1.11. Tvořeníčko: Papírová krabička - klaun,

Každou středu od 10 hodin v „P“
Trénování paměti
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Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvrtek
od 9 a od 10 hodin v „P“
Cvičení s ﬂexibary
Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č.
606 756 770, jelinkova.dagmar@pontis.cz. „KS“
= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců,
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68, „DS V“ = Denní stacionář Volba, Bohdíkovská 24.

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý
pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.
Vstupné 40 Kč
Od 4. listopadu každé pondělí od 16 do 18 hodin v AT
na „K“
Keramický ateliér pro každého
Keramické tvoření pod vedením výtvarnice Věry
Kovářové, informace Zuzana Vavrušová, tel.č.
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Cena 50 Kč děti, 80 Kč dospělí
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Cena lekce 50 Kč
Od 6. listopadu každou středu od 16 do 17 hodin v MC
na „K“
Moje montessori
Pro všechny, kteří mají zájem o bližší poznání montessori pedagogiky a praktikování zásad ve své rodině. Výroba montessori pomůcky, kterou si odnesete
domů - 6.11. hmatové balónky, 13.11. hmatové
pexeso, 20.11. smirková čísla, 27.11. poznáváme
zvířata podle srsti, informace Eva Pšenčíková, tel.č.
583 285 624, 731 186 053.
Cena 50 Kč
Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Konzultace 50 Kč
Sobota 2. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické dílně
U Radnice ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba.
Informace Hana Janů, tel.č. 777 047 030.
Vstupné 50 Kč
Sobota 2. listopadu od 9 do 14 hodin v ateliéru
U Radnice ve 3. patře
Šperkování - kroužkovaný řetízek s perličkou
S sebou: drát postříbřený nebo měděný průměr
0,8 mm, voskované nebo jakékoli jiné kulaté korálky
velikosti 5 mm; pomůcky: pokud máte dvoje ploché
kleštičky a jedny štípačky. Informace Hana Rotterová,
tel.č. 728 335 854.
Vstupné 80 Kč
Od čtvrtku 7. do pátku 8. listopadu vždy od 9.30 do
11.30 hodin v MC Komínkov
Kurz masáží pro děti a kojence
Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři druhy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická masáž,
2. masážní metody ze Švédska, 3. masáž chodidla, která vychází z prvků reﬂexní terapie. Využívají se také
prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.č.
583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Cena za obě lekce 400 Kč
Od soboty 9. do neděle 10. listopadu ve Středisku ekolo-
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gické výchovy ve Švagrově
Martinské slavnosti
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Dny se krátí a noci přibývá… Vydlabeme dýně a vydáme se
se zářivými lucerničkami hledat tajemství Martina.
Večerní sezení u krbu a svíček a prožívání atmosféry
přástek - zpívání, vyprávění příběhů a ručních činností. Jak roste chleba - nedělní mletí mouky, zadělávání
těsta a pečení domácího chleba. Informace Renata
Čechová, tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
Středa 13. listopadu od 17 do 20 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053,
psencikova@doris.cz.
Cena 60 Kč
Od pátku 15. do neděle 17. listopadu ve Středisku ekologické výchovy ve Švagrově
Šťastní rodiče, zdravé děti
Víkendový pobyt pro rodiče, kteří chtějí vychovávat
své děti tak, aby byly zdravé, vyrovnané a spokojené.
Téma: přírodní výchova, svobodná, zážitková, intuitivní pedagogika, sourozenci bez rivality, eurytmie,
intuitivní tanec, vitariánství, muzicírování, slova mění
svět, bydlení ve slaměném domě. V průběhu jednotlivých dílen budou pro děti připraveny venkovní programy v lese nebo výtvarné dílničky s pracovníky SEV
Švagrov. Lektoři: Z. Molotová, P. Kubala, Z. Zbořilová
a M. Závodná. Přihlášení na jednotlivé víkendy probíhá přes e-mail svagrov@doris.cz, kde je třeba uvést
jméno, příjmení všech zúčastněných, věk dětí, adresu,
telefon a e- mail. Přihlášeným budou poslány programy a bližší informace na uvedený e-mail. Informace
Renata Čechová, tel.č. 606 758 410, cechova@doris.
cz. Děti do 12 let zdarma, v ceně je strava, ubytování
a všechny dílničky pro děti.
Cena 800 Kč dospělí, 400 Kč děti od 12 let
Pátek 15. listopadu od 17 hodin v sále Střediska ekologické výchovy ve Švagrově
Svobodný domek bez sítí
Povídání s promítáním o tom, jak se staví domek
z ovčí vlny a jiných přírodních materiálů, jak lze vy-

tvořit bydlení bez energetické náročnosti a vlastně jak
začít a nebát se. Zkušenosti, postřehy, trable a dojmy
ze stavby bude sdílet Zdeňka Molotová. Dům postavila se svým mužem v Bílých Karpatech u Kyjova a již
tři roky tam bydlí se svými dětmi. Jsou šťastní a zdraví. Informace Renata Čechová, tel.č. 606 758 410,
cechova@doris.cz.
Vstupné dobrovolné
Sobota 16. listopadu od 9 hodin na kynologickém cvičišti
v Temenici
Přátelské neoﬁciální závody agility
Informace Bohuslava Miková, tel.č. 583 215 395,
725 072 335, mikova@doris.cz.
Od soboty 22. do neděle 23. listopadu ve Středisku ekologické výchovy ve Švagrově
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi o 1. adventní
neděli
Výroba adventních dekorací, vystřihovánek z papíru na okna, výroba betlémů z přírodních materiálů,
závěs - nad stůl pečení vrkočů, ruční výroba andělů
z různých materiálů. Večerní povídání o tom, jak advent prožívali lidé dříve a co vše se v době adventu
dělávalo v domácnosti. Informace Renata Čechová,
tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
Pátek 29. listopadu od 15 do 19 hodin v ateliéru
U Radnice ve 3. patře
Adventní výtvarná dílna pro děti i rodiče
Na dílnu je možné přijít kdykoliv v rozmezí nabízeného času; adventní tvoření v ateliéru; informace:
Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 725 486 227,
vecerova@doris.cz.
Vstupné 35 Kč
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris
Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: tel.č.
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP),
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna:
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623
(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Radnice - nám.
Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.
doris.cz.
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Kino Oko
ENDEROVA HRA
Pátek 1., sobota 2., neděle 3. a pondělí 4. listopadu jen v 17.30 hodin, úterý 5. listopadu jen v 18.15 hodin
USA, 2013, 115 minut, sci-ﬁ, dobrodružný, akční, mládeži přístupný, titulky
Sci-ﬁ podle slavné stejnojmenné knihy. Ender je jako nadané dítě cvičen s ostatními podobně zázračnými
dětmi na takzvané vojevůdce. Ve speciální akademii se mají stát nečekaným trumfem v děsivé válce. Země se
totiž připravují na mimozemskou invazi. Už třetí v pořadí a zcela jistě poslední, která skončí buď vyhlazením
lidstva nebo útočníků. Hrají Harrison Ford, Asa Butterﬁeld, Ben Kingsley.
Vstupné 110 Kč
PŘÍBĚH KMOTRA
Pátek 1., sobota 2., neděle 3. a pondělí 4. listopadu jen ve 20.00 hodin, úterý 5. listopadu jen ve 20.30 hodin,
středa 6. listopadu jen v 17.30 hodin
ČR, 2013, 98 minut, drama, krimi, dobrodružný, přístupný od 12 let
Pokud vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte, že tu byla skupina lidí, která
považovala tempo těchto let za překotné. Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší
nominální hodnota bankovek byla 500 korun a že tedy balíky, se kterými zacházeli, byly velmi neskladné.
Peníze byly zkrátka úplně všude. Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Hrají Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Andrej Hryc, Kryštof Hádek.
Vstupné 110 Kč
PTAČÍ ÚLET
Hrajeme pro děti
Sobota 2. a neděle 3. listopadu jen v 15.30 hodin
USA, 2013, animovaný, komedie, české znění
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Ukrást vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Ptačí úlet je plný
dobrodružství, zábavy a dojemné lásky.
Vstupné 100 Kč
PŘÍBĚH FILMU: POVÁLEČNÁ KINEMATOGRAFIE
Úterý 5. listopadu jen v 17.00 hodin
Velká Británie, 2011, 60 minut, dokument, mládeži přístupný, titulky
Výpravný příběh o vývoji ﬁlmu. Permanentka na 15 dílů 450 Kč. Vstupné 50 Kč, 40 Kč pro členy FK a studenty
KEANE: THE BEST OF KEANE
Živě z Berlína
Středa 6. listopadu jen ve 20.00 hodin
Vychutnejte si originální vystoupení připravené speciálně pro kina. Týden po tomto velkolepém přímém
přenosu vyjde i nová deska! Ve své sbírce mají Keane mnoho nádherných hitů: Somewhere Only We Know,
Everybody’s Changing, Is It Any Wonder?, Crystal Ball, Silenced By The Night a Spiralling. Vstupné 330 Kč
Festival Město čte knihu
MUŽI V OFFSIDU
Čtvrtek 7. listopadu jen v 18.30 hodin
Československo, 1931, 95 minut, komedie, sportovní, mládeži přístupný
Majitel obchodu s konfekcí, pan Richard Načeradec ze Žižkova, je nadšeným fandou S.K. Slavie a přes odpor
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své ženy chodí každou neděli na fotbal. Krejčí Emanuel Habásko žije osaměle s dospělým synem Emanem.
Krejčího nekonečně uhání vdova Ouholičková, ale otec Habásko statečně odolává. Habáskové neuznávají
jiný klub kromě S.K. Viktorie. Jednou na utkání Slavie - Viktorie se střetne Načeradec s Emanem. Jejich
bouřlivou rozpravu ukončí až strážník a odsoudí oba k pořádkové pokutě. Eman, který je nezaměstnaný,
nemá na pokutu peníze.
Vstupné 30 Kč
HOSTINEC „U KAMENNÉHO STOLU“
Pátek 8. listopadu jen ve 14.00 hodin
Československo, 1948, 103 minuty, komedie, mládeži přístupný
Pan hostinský truchlí, protože manželka ho opustila kvůli druhořadému herci. Vedení podniku se proto musejí
ujmout jeho dva synovci, kteří spolu právě nemluví... Na motivy románu Karla Poláčka.
Vstupné 30 Kč
Z DENÍKU ŽÁKA III. B ANEB EDUDANT A FRANCIMOR I., II.
Sobota 9. a neděle 10. listopadu jen v 10.00 hodin
ČR, 1993, animovaný, pohádka
Film vznikl na motivy knihy Karla Poláčka. Namluvil Milan Šteindler.

Hrajeme pro děti

Vstupné 30 Kč

LÁSKY ČAS
Čtvrtek 7. listopadu ve 20.15 hodin, pátek 8. listopadu v 17.45 hodin, sobota 9. listopadu ve 20.15 hodin,
neděle 10. listopadu v 17.30 hodin, pondělí 11. listopadu ve 20.00 hodin, úterý 12. a středa 13. listopadu
v 17.30 hodin
Velká Británie, 2013, 123 minuty, sci-ﬁ, komedie, drama, romantický, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Film, který vám udělá dobře! Tim (Domhnall Gleeson) je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý Brit,
který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce (Bill Nighty) a žádnou holku. To se má brzy
změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. Všichni muži jejich
rodu totiž mohou tak trochu cestovat v čase. Scénář a režie Richard Curtis (Nothing Hill, Láska nebeská,
Deník Bridget Jonesové).
Vstupné 125 Kč
HUSITI
Hrajeme pro děti
Pátek 8. listopadu jen. v 16.00 hodin, sobota 9. a neděle 10. listopadu jen v 15.45 hodin
ČR, 2013, 85 minut, animovaný, komedie, historický, mládeži přístupný
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu?
Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, natož aby shořel? Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Viktor
Preiss a další.
Vstupné 100 Kč
Vstupné pro děti 80 Kč. Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
ZMIZENÍ
Pátek 8. listopadu ve 20.15 hodin, sobota 9. listopadu v 17.30 hodin, neděle 10. listopadu ve 20.00 hodin
USA, 2013, 146 minut, thriller, krimi, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Silné téma, vynikající scénář plný zvratů a životní herecké výkony poskládaly dohromady thriller o pátrání
po dvou zmizelých děvčatech, který je napínavý až k nesnesení. Hrají: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Vstupné 110 Kč
KOMORNÍK
Pondělí 11. listopadu jen v 17.30 hodin a úterý 12. listopadu jen ve 20.00 hodin
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V další velkolepé marvelovské adaptaci Thor: Temný svět, navazující na události ﬁlmu Avengers, usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru.
USA, 2013, 132 minuty, drama, životopisný, titulky
Příběh Eugena Allena, černocha, který pracoval jako sluha v Bílém domě a obsluhoval osm prezidentů
mezi roky 1952 až 1986. Allen začínal jako komorník v roce 1952, kdy byla práva černošského obyvatelstva v jeho rodné Virginii značně omezena. Během několika desetiletí v Bílém domě byl při tom, když
se tvořily dějiny USA, od války ve Vietnamu a hnutí za občanská práva až po atentát na Martina Luthera
Kinga a Johna F. Kennedyho.
Vstupné 120 Kč
ÚNOS
Artvečer - FK
Středa 13. listopadu jen ve 20.00 hodin
Dánsko, 2012, 99 minut, thriller, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Realisticky vyprávěný příběh mužské posádky nákladní lodi, kterou přepadnou somálští piráti v Indickém
oceánu. Životy jednotlivých členů posádky se náhle ocitají v rukách Somálců a stávají se jen předmětem nelítostného vyjednávání pirátů s vládou, sídlící v Kodani. Snímek se vyznačuje dokumentaristickou estetikou
a klaustrofobně budovanou atmosférou strachu a zvyšujícího se napětí. Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D
3D
Čtvrtek 14., pátek 15. a sobota 16. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, 2013, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události ﬁlmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor
o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí
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Thor vydat na nebezpečnou cestu. Události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo.

Vstupné 165 Kč

THOR: TEMNÝ SVĚT
Neděle 17. a pondělí 18. listopadu jen v 17.30 hodin, úterý 19. listopadu jen v 18.15 hodin
USA, 2013, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události ﬁlmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu
Thor o mír v celém vesmíru.
Vstupné 130 Kč
KŘÍDLA VÁNOC
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16., neděle 17. a pondělí 18. listopadu jen v 19.45 hodin, úterý 19. listopadu
jen ve 20.30 hodin, středa 20. listopadu jen v 17.30 hodin
ČR, 2013, 110 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Velká část ﬁlmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří
zde pracují. Jedním je optik Tomáš (Richard Krajčo). Vystudovaný oční lékař má rád volnost a ženy, žije
v obytném přívěsu na poli nedaleko obchodního centra, kde se prohání jeho kůň. Hezká Nina (Vica Kerekesová) balí dárky ve stánku a provokuje výstředním oblékáním i přidrzlou otevřeností. Jejím krédem je
nemilovat, aby nemohla být zraňována.
Vstupné 140 Kč
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D
Hrajeme pro děti, 3D
Sobota 16. listopadu jen v 15.30 hodin
USA 2013, 96 minut, animovaným komedie, rodinný, české znění
Nechte se překvapit, co nového chystá svérázný a poněkud zneuznaný génius Flint Lockwood, který v prvním díle vynalezl stroj na jídlo.
Vstupné 130 Kč
INSIDIOUS 2
Pátek 15. a sobota 16. listopadu jen ve 22.00 hodin
USA, 2013, 108 minut, horor, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
V roce 1986 trápí malého Joshe Lamberta vidiny podivné staré ženy. Jeho matka Lorraine přivolá na
pomoc experta na paranormální jevy Carla, který požádá o pomoc svou spolupracovnici Elise. Ta Joshe
zhypnotizuje, a i přes jeho varování se pokouší najít zdroj podivných jevů. V komoře v ložnici je ale čímsi
nebo kýmsi napadena. Elise Joshově matce oznámí, že její syn má pozoruhodnou vlastnost astrální projekce, kterou se ale kdosi pokouší zneužít. Všichni tři dospělí se shodnou na tom, že bude nejlepší, když
nechají Joshe na jeho schopnosti zapomenout.
Vstupné 110 Kč
TURBO 3D
Hrajeme pro děti, 3D
Neděle 17. listopadu jen v 15.30 hodin
USA, 2013, 96 minut, animovaný, rodinný, české znění
Animovaná komedie Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký (a rychlý) sen - závodit
proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. Pokusí se tak všem dokázat, že žádný sen není příliš
velký a žádný snílek příliš malý.
Vstupné 140 Kč, 120 Kč pro děti
ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE - NIKDO MNE NEMÁ RÁD
Pondělí 18. listopadu jen ve 14.00 hodin
Chabrol, Truﬀaut, Godard. Původně ﬁlmoví kritici, později inovátoři francouzského ﬁlmu. Adriána Be-
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lešová vás provede novou vlnou a představí ﬁlm Nikdo Mne nemá rád. Permanentka s projekcemi 500 Kč
v prodeji na pokladně kina Oko.
Vstupné 75 Kč
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA - SEX A MELODRAMA (50. léta 20. st.)
Úterý 19. listopadu jen v 17.00 hodin
Velká Británie, 2011, 60 minut, dokument, mládeži přístupný, titulky
Výpravný příběh o vývoji ﬁlmu. Permanentka na 15 dílů 450 Kč.
Vstupné 50 Kč, 40 Kč pro členy FK a studenty
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Artevečer - FK
Středa 20. listopadu jen ve 20.00 hodin
Československo, 1968, 115 minut, drama, komedie
Nenechte si ujít legendární ﬁlm režiséra Vojtěcha Jasného. Pro promítání je připravena zdigitalizovaná
verze s lepším obrazem i zvukem.
Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23., neděle 24., pondělí 25. a úterý 26. listopadu jen v 17.30 hodin, středa 27. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2013, 146 minut, sci-ﬁ, akční, dobrodružný, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily obyvatele země Panem, aby se postavili
k odporu, a v krajích se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc
než hrozivé?
Vstupné 120 Kč
KAPITÁN PHILLIPS
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. listopadu jen ve 20.15 hodin
USA, 2013, 134 minuty, akční, drama, thriller, životopisný, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Kapitán Philips je komplexní studií přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty,
ke kterému došlo v roce 2009. Režisér Paul Greengrass nám v něm svým unikátním pohledem nabízí kombinaci napínavého thrilleru a pohled na širokou škálu důsledků globalizace. Film se zaměřuje na vztah mezi
velícím důstojníkem Alabamy, kapitánem Richardem Phillipsem (dvojnásobný držitel Oscara Tom Hanks),
a kapitánem somálských pirátů Musem (Barkhad Abdi), který ho unese jako rukojmí.
Vstupné 140 Kč
PTAČÍ ÚLET 3D
Hrajeme pro děti, 3D
Sobota 23. a neděle 24. listopadu jen v 15.30 hodin
USA, 2013, 85 minut, animovaný, komedie, české znění
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Ukrást vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Ptačí úlet je plný
dobrodružství, zábavy a dojemné lásky.
Vstupné 120 Kč
BELLA MIA
Pondělí 25. a úterý 26. listopadu jen ve 20.15 hodin
ČR, 2013, drama
Stádo krav z menšího statku je kvůli podezření na BSE (Nemoc šílených krav) odsouzeno k utracení.
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Zvířata nakládaná do vozů ale vycítí blížící se hrozbu, vzbouří se a pokusí se utéct. Lidé na ně začnou
pořádat hon, ale stádo pod vedením krávy Bely se ukáže být v mnoha ohledech inteligentní a prozíravé
a řadu nástrah prokoukne, zneškodní, nebo prostě jim unikne. Vzájemným soubojem o to, kdo s koho,
se na obou stranách vyčerpávají síly i stoupá agresivita. Právě člověk se uchýlí k brutálnímu, nízkému a na
nic se neohlížejícímu vybíjení, které už má pramálo společného s původní veterinární prevencí. Na straně
druhé se však najdou i lidé opačného smýšlení, kteří mají pro krávy na útěku pochopení, sympatizují
s nimi a snaží se jim pomoci. Jde totiž více o souboj člověka s narušenou konvencí řádu, než o jakékoli
přímé ohoržení života člověka zvířetem či jiných zvířat. Hrdinky touží jen po jediném, po svobodném
životě v přírodě, v níž jsou ale náhle nuceny se také učit žít a přežít.
Vstupné 110 Kč
HOTELIÉR
Artvečer - FK
Středa 27. listopadu jen ve 20.45 hodin
ČR, 2013, 75 minut, dokumentární
Dokument Josefa Abrháma ml. mapuje snahu Jana Kačera o „vzkříšení“ Pavla Landovského, jímž mělo
být nové nastudování jeho hry Hodinový hoteliér. Spíše než záznamem zkoušek divadelního představení se
jeho ﬁlm stává úvahou o uplynulém čase, o ceně přátelství a potřebě posledního velkého činu.
Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.
Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ + MICKEHO VELKÁ JÍZDA 3D
Hrajeme pro děti,3D
Čtvrtek 28. listopadu jen v 17.00 hodin, pátek 29. listopadu jen v 19.00 hodin, sobota 30. listopadu a neděle 1. prosince jen v 17.00 hodin
USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, rodinný, mládeži přístupný, české znění
Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoﬀa,
jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaﬀa podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své
sestry Elsy. Film byl natočen podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena.
Vstupné 175 Kč, 145 Kč pro děti
KONZULTANT
Čtvrtek 28. listopadu jen v 19.30 hodin, pátek 29. listopadu jen ve 21.15 hodin, sobota 30. listopadu a neděle 1. prosince jen v 19.15 hodin
USA, Velká Británie, 2013, 111 minut, thriller, drama, krimi, titulky
Vysoce postavený advokát se pod vidinou rychle vydělaných peněz namočí do obchodu z drogami, ale
velmi brzy zjišťuje, že ho toto rozhodnutí vede do víru nezastavitelných událostí s fatálními následky.
Vstupné 120 Kč
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Hrajeme pro děti
Sobota 30. listopadu a neděle 1. prosince jen v 15.15 hodin
Norsko, 2012, 80 minut, dobrodružný, rodinný, fantasy, mládeži přístupný, české znění
Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující ﬁlmovou výpravou a kostýmy se odehrává v překrásné zasněžené norské přírodě. Začíná v předvánočním čase, kdy do malé vesničky dorazí dvanáctiletá
odvážná dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí. Vesnice je totiž zakletá, stejně jako celé
království. Kdysi dávno král ztratil svou jedinou dceru Gulltopp, která se vydala do lesa hledat Vánoční
hvězdu. Dcera se však už nikdy nevrátila. Královna zemřela žalem a nešťastný král Vánoční hvězdu proklel.
Na jeho království sestoupily tma a smutek.
Vstupné 100 Kč

– 40 –
KINO OKO

GRAVITACE 3D
3D
Sobota 30. listopadu jen ve 21.30 hodin
USA, Velká Británie, 2013, 91 minuta, sci-ﬁ, thriller, drama, mládeži přístupný, titulky
Sandra Bullocková ve ﬁlmu hraje doktorku Ryan Stoneovou, skvělou lékařku - inženýrku na její první
vesmírné misi. George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke
katastrofě. Loď je zničená a Stoneová a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami.
Vstupné 140 Kč
Připravujeme: Hobit, La Traviata, Putování s dinosaury, Šumperská ﬁlmová akademie, Příběh ﬁlmu
VÝSTAVA: BYLO NÁS …?
Slavnostní předání cen a zahájení výstavy výtvarných prací
proběhne v sobotu 9. listopadu v 9.30 hodin. Výstava potrvá do 31. prosince.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pozor: program kina, rezervace a prodej vstupenek přes internet na webových stránkách kina.
Předprodej vstupenek: po-pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem prvního představení.
Bližší inf. na telefonu 583 212 000.

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky
na kulturní akce

P

rodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2014 nezmění. Předplatné tak činí 276 Kč na
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno
číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.
Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát
volné vstupenky na některé pořady Domu kultury
a Divadla, na ﬁlmová představení v kině Oko či
knihu Kolotoč Karla Poláčka, jež byla vydána u příležitosti letošního festivalu Město čte knihu. Další
ceny připraví Vlastivědné muzeum Šumperk a také
město Šumperk.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-

ci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193,
724 521 552. Ti, kteří si koupí listopadové
nebo prosincové číslo Kulturního života, mohou
pouze vyplnit a zaplatit přiloženou složenku. Pokud chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které vychází ještě před letošními Vánocemi, včas, je potřeba
předplatné zaplatit do úterý 17. prosince 2013! Do
slosování budou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí
složenku do pondělí 6. ledna 2014.
-zk-

Rozhledna na Háji u Šumperka
je otevřena za příznivé viditelnosti
říjen: sobota, neděle 10-16 hodin, listopad: sobota, neděle 10-15 hodin
Hromadné návštěvy (min. 25 osob) mimo otevírací dobu lze sjednat na tel. 774 664 648,
737 886 278 nebo na e-mailu klubturistu.sumperk@seznam.cz alespoň dva dny předem.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti 10 Kč
Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.

