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Psát nebo malovat, to je z nejistoty
budovat pevnost.

Jenom neuposlechnutí výzvy
svého vlastního mýtu znamená lež.

V hospodì vykládám, jak chodíš 

teï na podzim za Jiøinou.
A já? Upøímnými øíkám slovy
do barev mi kálej sovy.
By pozvednout se ráèil ten mùj um,
jdu na rum.

PETR M. VOSÁHLO
Druhý dopis /fragment/ malíøe Lojzy

(Dva umìlci na dìdinì, Atlantis 2004)
za kytkama,
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K BÁSNI NA OBÁLCE

Petr M. Vosáhlo
Petr Marek Vosáhlo (1936), rodištěm ve Studánce 

u Pardubic, je šumperské veřejnosti povědomý z dob 
divadelního kralování Petra Krále. Po studiích režie na 
pražské DAMU spolupracoval s Josefem Topolem, je-
hož hry Kočka na kolejích či Půlnoční vítr byly pro jeho 
budoucí kariéru určující. Osloven Otomarem Krejčou 
přijímá nabídku do Divadla za branou, byl to však po-
slední rok existence tohoto divadla. Pod normalizační-
mi tlaky odchází z Prahy do Pardubic, blíž své rodné 
Studánce a rodičům. Následovala angažmá v Olomouci 
a Opavě. Po náhodném setkání se Stanislavem „Staš-
kem“ Waniekem přijímá post dramaturga v Šumperku, 
a je to vlastně návrat, neboť již v sezoně 1967-68 působil 
ve zdejším divadle jako režisér-dramaturg.

Název jeho básnické knížky, vydané roku 2004 v na-
kladatelství Atlantis, zní Dva umělci na dědině. Jedná 
se o rozsáhlou lyricko-epickou skladbu, která je v celko-
vém kontextu ojedinělým počinem. S takto rozmáchlou 
dějovostí v poezii se dnes již téměř nesetkáváme; napadá 
mě snad jen Petr Koudelka a jeho Helena Trojská, opus 
vydaný v roce 2005. Ostatně v Trialogu z roku 1994, 
který je součástí Vosáhlovy knížky a o němž se zmíním 
níže, poznamenal Sergej Machonin: „… nevidím nikde 
v celé generaci, nejen v té, která píše dnes, ale už od konce 
šedesátých let, básníky, kteří by chtěli takto přemýšlet… 
…je to poezie, která se dobývá do nezbytí nést úděl, a to 
nikoli zbaběle, nýbrž statečně.“  

Poezie Petra M. Vosáhla má místy podobu scéná-
ře. Struktura textu je jazykově hutná, přičemž těžiště 
je často vychýleno až k jakési fi lozofi cké nadstavbě: 
„LOJZA: Nemyslím, že člověk hřeší,/ opustí-li temné 
skalisko gnose/ a problematické milosti./ Konec konců 
i ateismus je víra“. Autor bezpečně vycítí, kam až je 
možné v onom nižším poschodí osudu zajít, aby jím 
nebylo pohrdáno. Několika tahy, vykreslenými pečli-
vostí režiséra, dokáže pozvednout skepsi ironií a ironii 
krotit žalnou skepsí, aby nezcyničtěla. Příkladná ukáz-
ka se nabízí v Symposionu - „Těžko z tvé řeči uhád-
nout, učiteli,/ do které myšlenkové podčeledi patříš./ Já 
sice motám Plótina s plotnou, ale cožpak/ vzdělání není 
teprve to, co se nám podaří/ šťastně zapomenout?“

 Pokračování na straně 36
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Před 185 lety
V roce 1823 se továrník Eduard Oberleithner stal prvním radním Šumperka, který pocházel z předměstí. Do té 

doby tyto funkce byly výsadou pouze měšťanů, kteří bydleli uvnitř městských hradeb.
   

Před 130 lety
26. listopadu 1878 došlo k zemětřesení, které však nezpůsobilo žádné škody.

Před 90 lety
6. listopadu 1918 se před radnicí konal tábor lidu, na němž němečtí obyvatelé města schválili připojení 

Šumperka k Rakousku prostřednictvím tzv. Sudetenlandu. Hlavním městem tohoto územního celku byla 
Opava. 11. listopadu přísahali němečtí státní úředníci, včetně okresního hejtmanství, věrnost Sudetenlandu. 

V tomto podivném státním útvaru se ocitlo bez své vůle i čtrnáct českých obcí tehdejšího šumperského okresu. 
Snaha po odtržení od Československa však byla 15. prosince vojensky potlačena.

   
Před 75 lety

24. listopadu 1933 se uskutečnila první návštěva Konrada Henleina v Šumperku. V zápětí poté byla ve městě 
ustanovena organizace Sudetendeutsche Heimatfront (Sudetoněmecká fronta domoviny).

Před 70 lety
1. listopadu 1938 přijel do Šumperka říšský vůdce SS Heinrich Himler.   

10. listopadu 1938 byl uspořádán jednotkami SS a SA protižidovský pogrom. Byly vyrabovány a zničeny 
židovské obchody a modlitebna, všichni Židé (asi 200 osob) měli nařízeno ihned opustit město.

Před 60 lety
26. listopadu 1948 byl vyhlášen Velký Šumperk, který vznikl sloučením šesti obcí - Dolních Studének, Nového 

Malína, Petrovic, Rapotína, Temenice a Vikýřovic. Důvodem byla snaha představitelů města vytvořit ze 
Šumperka krajské město. K 1. lednu 1953 se odtrhly všechny obce a u Šumperka zůstala pouze Temenice.

 
Před 50 lety

23. listopadu 1958 byla dokončena výstavba dnešního náměstí Republiky, tehdy Gottwaldova náměstí.
  

Před 40 lety
18. listopadu 1968 byla v Šumperku jako jedna z prvních v republice utvořena okresní federace mládeže, která 

sdružovala organizace Junák, Českou tábornickou unii, unii středoškoláků a učňů, Svaz českomoravského 
venkova a jiné.

 
Před 15 lety

18. listopadu 1993 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi městy Maarssen (Holandsko) a Šumperk.

Před 10 lety
V listopadu 1998 byl v proluce na „Točáku“ otevřen nový polyfunkční dům s pasáží a restaurací Schiller.

Před 5 lety
V listopadu 2005 ukončila kvůli nedostatku fi nancí svou činnost protidrogová poradna Domus. 

V následujícím roce začala poradna pracovat v rámci společnosti Pontis.     -ách-
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Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk inspiroval 
u partnerského města Bad Hersfeldu, připome-
ne v listopadu především význam knihy obecně. 
Zatímco loni tak organizátoři učinili prostřed-
nictvím Jiřího Suchého, letos se rozhodli věnovat 
pozornost literárnímu odkazu a fi lmovému ztvár-
nění próz Bohumila Hrabala. Číst se bude kniha 
Setkání, kterou s výstižnými ilustračními fotogra-
fi emi Jindřicha Štreita vydalo u této příležitosti na-

kladatelství Veduta Štíty. 
Orientace na Bohumila Hrabala není podle ředi-

telky Městské knihovny Zdeňky Daňkové náhodná. 
„Jestliže ještě před několika málo lety byly všechny 
jeho knihy těžko k mání a čtenáři je doslova hlta-
li, dnes vlivem mnoha faktorů a mimo jiné také 
uspěchaností doby je postoj řady lidí k nejen této 
osobnosti vrcholné literatury obdobný. Na otázku 
Hrabal? často slyšíme odpovědi typu Známe. Viděli 
jsme fi lmy, učili nebo učíme se o něm a podobně,“ 
říká Daňková a dodává, že organizátoři letos vyu-
žili formy festivalu a nabízejí obojí - zážitek z čet-
by krásných, laskavých i sarkastických, ale vždy 
moudrých textů, a současně také projekci fi lmů. 

Číst se přitom bude výběr próz z knihy Setkání, 
kterou vydává opět nakladatelství Pavel Ševčík 
Veduta Štíty s výstižnými ilustračními fotografi e-
mi Jindřicha Štreita. Publikace bude slavnostně 
pokřtěna během úvodního večera ve čtvrtek 6. lis-
topadu. „Vstup na tento večer je volný, vzhledem 
k omezené kapacitě by si zájemci ale měli zajistit 
včas místenky. Ty je možné rezervovat nebo pří-
mo vyzvednout v knihovně v ulici 17. listopadu 6,“ 

upozorňuje Daňková. Současně prozrazuje, že při 
výběru próz bylo hlavním cílem představit Hrabala 
těm, kteří s tímto autorem ještě nemají větší čtenář-
ské zkušenosti, anebo si chtějí připomenout kratší 
prózy především z raného - pábitelského období. 
„Tyto texty mohou oslovit i starší žáky základních 
škol a studenty, ale jistě stojí za připomenutí všem 
ostatním,“ soudí ředitelka knihovny. 

Čtení knihy na pokračování bude mít letos opět 
charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obecný-
mi lidskými hodnotami. Hrabalovy texty se budou 
číst vždy od páté odpolední postupně v kulturních 
a společenských zařízeních města za účasti osob-
ností kultury a společenského života, šumperských 

MĚSTO SE ZAČTE DO HRABALOVA SETKÁNÍ

Podzimní čas je v Šumperku již čtvrtým rokem spojen s literárním a fi lmovým festivalem Město 
čte knihu. Zajímavá akce, která se zapsala do podvědomí veřejnosti, letos proběhne od čtvrtka 

6. do středy 12. listopadu a její pořadatelé, místní radnice spolu s knihovnou, DDM Vilou Doris, 
kinem Oko, divadlem, muzeem, Domem kultury, Obchodní akademií a šumperskými gymnazisty, 
představí tentokrát dílo klasika moderní české literatury Bohumila Hrabala.

Výběr próz Bohumila Hrabala Setkání doprovázejí výstižné ilustrační fotografi e Jindřicha Štreita.
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studentů a také hudebníků, kteří čtené slovo doplní 
hudbou a zpěvem. Jednotlivá setkání s knihou se 
tak odehrají v místním divadle, v prostorách diva-
delního Hrádku, v kině Oko, knihovně, klášterním 
kostele, G-klubu, na „Komíně“ a v muzeu. 
„Jedinou výjimkou bude happening, 
který se uskuteční v sobotu 8. listo-
padu a bude spojen s jízdou vlakem 
a čtením v hospodě U tygra v Loučné 
nad Desnou. Příležitostné zpáteční 
jízdenky Šumperk - Loučná si mohou 
lidé koupit za třicet korun na předchá-
zejících večerech čtení knihy,“ podotýká 
Daňková. 

Podvečerní čtení doplní stejně jako v minulých 
letech hudba a zpěv a v 19 hodin na ně naváží 
fi lmová představení v kině Oko. „Po zkušenos-
tech z minulých let jsme se rozhodli posunout 
čas většiny fi lmů, aby byl vytvořen prostor pro li-
terární podvečer a alespoň krátká přestávka mezi 
dvěma produkcemi,“ dodává ředitelka knihovny. 
Milovníci fi lmového plátna se podle ní mohou těšit 
na snímky inspirované Hrabalovou prózou ze star-
šího období. V programu tak nechybějí Perličky 
na dně, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, 
Slavnosti sněženek, Příliš hlučná samota, ale také 
nejnovější fi lm Jiřího Menzela Obsluhoval jsem 
anglického krále. 

Součástí festivalu jsou rovněž speciální bonusy. 
V pátek večer tak zazní v divadle na Hrádku v po-

dání Aleše Kauera málo známá poezie Bohumila 
Hrabala. O dva dny později, v neděli 9. listopadu 
je v 15 hodin připraveno v kině Oko promítání 
krátkých fi lmů, které natočili někdejší studenti 

FAMU Ivan Passer, Juraj Herz a Magda-
léna Příhodová. V klášterním kostele 

Zvěstování Panny Marie pak nabídnou 
organizátoři výstavu Ostře sledovaný 
Hrabal ze sbírek Národního muzea 
fotografi e v Jindřichově Hradci, a to 
od pondělí 10. do soboty 29. listopadu. 

Návštěvníci zde budou moci zhlédnout 
na DVD i osmapadesátiminutový snímek 

Olgy Sommerové Požehnaný prokletý básník 
Bohumil Hrabal. Další výstava, tentokráte ilu-
stračních fotografi í Jindřicha Štreita a cyklu kreseb 
Petra Válka Legenda utkaná na strunách mezi ko-
lébkou a rakví, bude k vidění v divadle od čtvrtka 
6. do čtvrtka 20. listopadu.

Hrabalovy prózy se budou číst nejen na zmí-
něných podvečerních akcích, ale také ve školách, 
v kulturních organizacích, kavárnách, klubech…  
Publikaci Setkání s vloženou pohlednicí Jindřicha 
Štreita si však budou moci zájemci koupit výluč-
ně na podvečerních čteních. „Věříme, že letošní 
nabídka veřejnost osloví a že se nám podaří zís-
kat posluchače a návštěvníky, které setkání nad 
knihou potěší,“ uzavírá Daňková a připomíná, že 
podrobný program festivalu je zveřejněn na adrese              
www.mestocteknihu.cz. -zk-

Program Město čte knihu 2008

▶ Čtvrtek 6. listopadu v 17 hodin v divadle
Zahájení festivalu, křest knihy Bohumil Hrabal: Setkání
Hosté: Jiří Menzel, František Řehák, Jindřich Štreit. Přátelé, Mazánkův zázrak… čtou: Olga Kaštická, Petr 
Král.  Vstup volný
▶ Čtvrtek 6. listopadu v 19.30 hodin v divadle Hrádek 
Perličky na dně
Filmové povídky B. Hrabala, projekce z DVD.  Vstup volný
▶ Pátek 7. listopadu v 17 hodin na „Komíně“ (3. patro)
Jeden dětský den, Večerní kurz… 
Čtou Bohdana Pavlíková, František Čachotský. Hudba Zdeněk Dočekal.  Vstup volný
▶ Pátek 7. listopadu v 19.30 hodin v kině Oko
Ostře sledované vlaky
1966, režie Jiří Menzel, 89 minut. Tragikomický příběh o milování, válce a nesmělém hrdinství, oceněný 
Oscarem. Hrají Václav Neckář, Jitka Zelenohorská, Josef Somr a další. Vstupné 45 Kč
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▶ Pátek 7. listopadu ve 20.30 hodin v divadle Hrádek  
Poetické nocturno z poezie Bohumila Hrabala ZTRACENÁ ULIČKA: koláž pro tři hlasy
Čtou Aleš Kauer, Alexandr Stankuš, Věra Venená.  Vstup volný
▶ Sobota 8. listopadu v Loučné nad Desnou
Happening - cesta vlakem a čtení v hospodě U tygra 
V 15.40 hodin odjezd vlaku se speciálním vagónem ze Šumperka; hraje – Crystal. V 17 hodin v Loučné nad 
Desnou - U tygra: Fádní odpoledne… čte: Ivo Krobot. Hudba Dixieland Loučná po 30 letech. V 19.51 hodin 
odjezd vlaku zpět do Šumperka.
▶ Sobota 8. listopadu ve 20.30 hodin v kině Oko
Slavnosti sněženek
1983, režie Jiří Menzel, 83 minuty. Úsměvný příběh o nečekaně uloveném divočákovi a velké myslivecké 
hostině v lesní osadě Kersko. Hrají Rudolf Hrušínský, Jaromír Hanzlík, Josef Somr a další.  Vstupné 45 Kč
▶ Neděle 9. listopadu v 15 hodin v kině Oko
BONUS = krátké fi lmy FAMU 
*Fádní odpoledne, 1965, režie Ivan Passer, 14 minut = komicko-melancholická črta líčící atmosféru nedělní-
ho odpoledne v periferním pražském hostinci.
*Sběrné surovosti, 1965, režie Juraj Herz, 31 minuta = povídka Baron Prášil ze sbírky Perličky na dně…
*Mořská panna, 1981, režie Magdaléna Příhodová, 20 minut = příběh na motivy jedné kapitoly Krasosmut-
nění, ve kterém B. Hrabal vzpomíná na dětství. Natočeno jako ročníková práce FAMU. Vstup volný
▶ Neděle 9. listopadu v 17 hodin v G-klubu DK
Magická Praha, Chcete vidět zlatou Prahu?… 
Čte a hraje Vlastimil Třešňák.  Vstup volný
▶ Neděle 9. listopadu v 19.30 hodin v kině Oko
Obsluhoval jsem anglického krále 
2006, režie Jiří Menzel, 120 minut. Životní osudy číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politic-
kých zvratů dvacátého století.  Vstupné 45 Kč
▶ Pondělí 10. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Ostře sledovaný Hrabal
Zahájení výstavy, uvádí Tomáš Mazal. Setkání, Morytát, který napsali čtenáři… čtou studenti Gymnázia 
Šumperk. Hudba Vladimír Doleček.  Vstup volný
▶ Pondělí 10. listopadu v 19.30 hodin v kině Oko
Pod dojmem chvil
Filmový týdeník z roku 1988; archivní záběry a vzpomínky B. Hrabala.
Něžný barbar 
1989, režie Petr Koliha, 88 minut. Autobiografi cký příběh jedinečného přátelství z libeňské periférie 50. let. 
Hrají Boleslav Polívka, Jiří Menzel, Evelyna Steimarová a další.   Vstupné 45 Kč
▶ Úterý 11. listopadu v 17 hodin v knihovně
Diamantové očko, Legenda o Lamertzových jehlách… 
Čtou Petr Komínek a Jolanta Balon. Hraje Gracioso Quintet.  Vstup volný
▶ Úterý 11. listopadu v 19.30 hodin v kině Oko
Příliš hlučná samota
1994, režie Věra Caisová, 110 minut. Starý papír, lis a Phillippe Noiret jako Hanťa, svérázný fi losof života, 
v tragikomedii zasazené do socialistické Prahy.  Vstupné 45 Kč
▶ Středa 12. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Podvodníci, Štědrovečerní, Hostina… 
Čtou František Řehák, Jaroslava Vysloužilová, Petr Král. Hraje Jan Horníček.  Vstup volný
▶ Středa 12. listopadu v 19.30 hodin v kině Oko
Skřivánci na niti 
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1969, režie Jiří Menzel, 90 minut. O lidech, kterým dal lidový režim v 50. letech příležitost k převýchově 
prací v kladenských ocelárnách. Hrají Václav Neckář, Jitka Zelenohorská, Rudolf Hrušínský, František Řehák 
a další…   Vstupné 45 Kč

Místenky na úvodní večer si vyzvedněte v Městské knihovně, 17. listopadu 6, nebo objednejte na tel. 583 214 588, 
e-mail: pujcovna@knihovnaspk.cz. * Výstava Ostře sledovaný Hrabal - klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 
od 10. do 29.11., a to út-pá 10-13 hod., so 10-12 hod. * Výstava ilustračních fotografi í Jindřicha Štreita a cyklu 
kreseb Petra Válka Legenda utkaná na strunách mezi kolébkou a rakví - divadlo od 6. do 20.11.

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Knihovna 
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. V úterý 11. listopadu bude knihovna 
v ul. 17. listopadu půjčovat pouze do 16 hodin, od 17 hodin se koná kulturní akce v rámci festivalu 
Město čte knihu. 
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KNIHOVNA CHYSTÁ KONTAKTNÍ DOPOLEDNE 
ZADANÉ PRO NEJMENŠÍ

Kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vypěs-
tovat u svých dětí vztah ke knížce od nejranější-
ho věku, pořádá v pondělí 3. listopadu Městská 
knihovna v Šumperku. Během akce nazvané 
Zadáno pro nejmenší si mohou zájemci prohléd-

nout nebo i půjčit knihy pro nejmenší, setkat se 
s dalšími dětmi a jejich rodiči, a také domluvit 
se na programu dalších společných setkání. Akce 
bude probíhat v půjčovně pro mládež v knihovně 
v ulici 17. listopadu 6 od 9.30 do 11 hodin. -red-

Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6 zve na podvečerní čtení
ROAK BRADFORD: ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH A PÁNI IZRAELITI, 

STAREJ ZÁKON A PROROCI
ve čtvrtek 20. listopadu od 17 hodin 

Čtou: Olga Kaštická a Jiří Konečný
Roark Bradford, 1896-1948, byl americký novinář a humorista, těžil z černošského folkloru, který 

velmi dobře znal a uměl reprodukovat. Světoznámými se staly zejména jeho parodické přepisy 
událostí Starého zákona, psané v černošském jižanském dialektu.
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Dny od 13. do 16. listopadu by si měli všichni vyznavači blues zaznamenat do svého kalendá-
ře výrazným písmem. V polovině měsíce totiž bude Šumperk po roce opět hostit na meziná-

rodním festivalu Blues Alive opravdovou elitu tohoto žánru. Již třináctý ročník známého festivalu 
představí nejen v Šumperku, ale i v polském Chorzówě a dalších městech, v samostatných blocích 
celkem devatenáct interpretů a skupin z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska, Irska, Německa, Ka-
nady a Ameriky. 

Pořadatel festivalu, šumperský Dům kultury, 
nabídne letos návštěvníkům skutečně vybrané 
menu. Výjimečný bude již předkrm v podobě 
čtvrtečního komponovaného koncertu s ví-
ce než desítkou významných hudebníků. „Je 
téměř zázrak, že se nám podařilo pozvat na 
společné pódium kapely, které spolu léta ne-
hrají, a troufám si tvrdit, že se to v budoucnu 
již nezdaří. Koncert je sice motivován šedesá-
tinami Luboše Andršta, ale pojatý je opravdu 
retro,“ říká ředitel Domu kultury Vladimír Ry-
bička. Posluchači si tak podle něj budou moci 
ve velkém sále Domu kultury vychutnat nejen 
současný Blues Band, ale také „znovuvzkříše-
né“ kapely Luboš Andršt Blues Band a Energit. 
V rolích zvláštních hostí se pak objeví hudeb-
níci Michal Prokop, Radim Hladík, Jan Hrubý, 
Michal Pavlíček a Američan Steve White.

Lahůdkový bude i hlavní chod. „Dramatur-
gie se letos rozhodla vyslyšet dvojí volání pra-
videlných návštěvníků festivalu. Tím prvním 
byly výzvy k prezentaci hráčů na jiné nástroje, 
než je kytara v pozici hlavních hvězd. Volba 
tedy letos padla na hráče na foukací harmoni-
ku - instrument podstatný v blues téměř stej-
nou měrou. Jsme proto velice hrdí na to, že 
jsme mohli sáhnout po absolutní špičce této 
kategorie, kterou je americký hudebník James 
Cotton,“ prozrazuje Rybička. Tato hlavní hvěz-
da letošního ročníku, pamětník nejlepších let 
chicagského blues, dlouholetý spoluhráč Mud-
dyho Waterse i Howlin´ Wolfa a také jeden 
z představitelů generace hippies konce 60. let 
vystoupí ve velkém sále Domu kultury v sobo-
tu 15. listopadu. Jde přitom o Cottonův jediný 
koncert v Evropě. Neméně výraznou osobnos-
tí v harmonikářském ranku je podle Rybičky 
i další Američan Curtis Salgado, jehož koncert 
je naplánován rovněž na sobotní večer.

„Letos splácíme dluh i těm, kteří nás leh-
ce kritizovali, že na Blues Alive dáváme malý 
prostor ženám - muzikantkám či zpěvačkám. 
I v tomto oboru se může třináctý ročník po-
chlubit dvěma významnými jmény světové 
scény,“ zdůrazňuje ředitel Domu kultury. Ka-
nadská zpěvačka a bravurní kytaristka Sue 
Foley patří podle něj v generaci čtyřicátnic 
bezpochyby k nejzářivějším hvězdám, její kole-
gyně Wanda Johnson pak má za sebou úspěšná 
vystoupení na nejprestižnějších festivalových 
pódiích Ameriky. Do Šumperka se chystá napří-
klad i irsko-německá dvojice Trevor Hansbury 
a Th omas Schied, věnující se akustické blueso-

Hlavní hvězdou letošního ročníku Blues Alive bude 
nepochybně James Cotton, pamětník nejlepších let 
chicagského blues. Ve velkém sále Domu kultury 
vystoupí v sobotu 15. listopadu.  Foto: archiv
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vé hudbě, či nejdéle fungující česká bluesová 
kapela Bluesberry. „Pro festival jsou už léta 
typické nejrůznější žánrové přesahy, v nichž 
je blues vnímáno nikoli jako přísně vymezená 
hudební forma, nýbrž jako cítění či poselství, 
které s blues třeba i jen pod povrchem kore-
sponduje,“ podotýká Rybička. Taková „přesa-
hová“ vystoupení tak lze očekávat od českého 
alternativně-folkového dua Sestry Steinovy, do 
jisté míry i od zcela nového projektu slovenské 
pěvecké hvězdy Silvie Josifoské a především od 
tří účastníků sobotního tzv. Tematického od-
poledne. Letos pořadatelé vybrali tři soubory, 
obvykle zařazované spíše do jazzové škatulky: 
Ondřej Pivec Organic Quartet, Peťa Korman 
Hot Jazz a Rudy Linka Trio.

Součástí Blues Alive bude opět pravidelná 
sobotní ranní filmová projekce, která před-
staví dva unikátní snímky Phila Ranstroma, 
jejichž evropská premiéra proběhne právě 
v Šumperku. A výjimečný je letos i koncert 

ve věznici Mírov, kde slovensko-slezská dvo-
jice Luboš Beňa - Matěj Ptaszek ve spoluprá-
ci s hudebním vydavatelstvím Indies Happy 
Trails natočí svůj koncert živě pod hlavičkou 
Blues Alive a vydá jej v podobě CD. Nedílnou 
součástí každého ročníku Blues Alive jsou 
tradiční noční jam sessions. Jejich dějištěm 
budou v pátek a v sobotu po skončení hlav-
ního večerního programu hned čtyři místa, 
a to foyer Domu kultury, pivnice U dřevařů, 
hudební klub Music Machine a klub Vana pod 
divadlem. A festival Blues Alive neuniká vel-
kému zájmu médií ani v letošním roce. Kromě 
několika deníků a Českého rozhlasu Olomouc, 
jenž pořídí kompletní záznam všech šum-
perských koncertů, bude dění ve velkém sále 
Domu kultury od čtvrtka do soboty opět sle-
dovat kamera České televize.

Všichni, kteří si nechtějí listopadové blueso-
vání nechat ujít, by si měli včas opatřit vstu-
penky. „Doporučuji všem, aby si vstupenky 
zavčas koupili nebo objednali. Na festival se 
sjíždějí fanoušci z celé republiky a také Evropy. 
Místní 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 i na 
adrese www.bluesalive.cz. Čtvrteční koncerto-
vání Alfa Gospel Praises v klášterním kostele 
přitom přijde na 100 Kč a večerní zahajovací 
koncert na 190 Kč, vstupenka na páteční hlavní 
koncert stojí 350 Kč. Sobotní promítání fi lmů 
z Chicago Blues Festival v kině Oko přijde na 
60 Kč a za tematické odpoledne a třetí hlavní 
koncert pak zájemci zaplatí 420 Kč. Koupit si 
však mohou za 590 Kč i zvýhodněnou perma-
nentku na páteční a sobotní odpolední i večer-
ní koncerty, k níž dostanou jako dárek „cédéč-
ko“ z loňského ročníku. -zk-

Poznámka na závěr
Podrobné informace ke třínáctému ročníku 

Blues Alive naleznete na internetové adrese 
www.bluesalive@cz. Vstupenky na všechny 
festivalové koncerty si lze zakoupit v poklad-
ně Domu kultury, případně rezervovat na čísle 
583 214 276, fax: 583 214 287, e-mail: kohajdo-
va@dksumperk.cz.

Čtyřiapadesátiletý zpěvák a hráč na foukací har-
moniku Curtis Salgado patří ke kultovním osob-
nostem americké bluesové scény. V Šumperku si 
budou moci posluchači jeho umění vychutnat bě-
hem sobotního festivalového večera.  Foto: archiv
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Tři básníci tří různých generací se v podmanivém čase babího léta sešli poslední zářijový pátek 
v šumperském divadle. Důvod? Tři minuty po osmnácté hodině (což je šestkrát tři) zde začal již 

třetí poetický večer, který potřetí uspořádal ve spolupráci s místní knihovnou Aleš Kauer, z jehož díl-
ny pocházejí letošní titulní strany Kulturního života Šumperka. Kauerovy manipulované fotografi e 
na nich doplňují právě verše místních básníků.

POETICKÝ VEČER JIŽ POTŘETÍ POTVRDIL ZÁJEM O POEZII

Stejně jako v únoru a červnu také 26. září se 
organizátorům netradičního projektu potvrdilo, 
že zájem o poezii v Šumperku neutuchá. Prostor 
před Hrádkem zaplnili posluchači téměř do po-
sledního místa. Mystickým večerem, nesoucím 
se ve znamení magické trojky, provázel již potře-
tí, se šarmem sobě vlastním, Zdeněk Stejskal. Ten 
pozval na „jeviště“ nejprve nejmladšího z řady 
představovaných básníků - Jiřího Brože, jenž při-
blížil své existenciální, dramaticky vypjaté verše. 
Ty vystřídala přírodní lyrika v hravé formě haiku 
v podání Zdeňka Kašpara a závěr patřil „lítostem 
a útěchám“ skromného epika Zdeňka Gáby, jehož 
verše přednesl Aleš Kauer. Příjemné setkání do-
kreslil svým hudebním uměním kytarista a var-
haník Jan Horníček.

Na čtvrtém, a tedy posledním autorském čte-
ní pod hlavičkou Kulturního života Šumperka 
se představí opět tři básníci - tentokráte „říjno-
vý“ Robert Poch, „listopadový“ Petr M. Vosáhlo 
a „prosincový“ Aleš Kauer. Naplánováno je na 
konec listopadu. -zk-

Zdeněk Kašpar píše poezii pro potěchu přátel i svo-
ji vlastní.                                                    Foto: -zk-

Zdeněk Gába naslouchal svým veršům v podání Ale-
še Kauera, neboť, jak sám říká, básník má psát a jeho 
tvorbu by měl prezentovat někdo jiný.         Foto: -zk-

Úvod třetího setkání se šumperskými básníky pa-
třil Jiřímu Brožovi, jenž přiblížil své existenciální, 
dramaticky vypjaté verše.                         Foto: -zk-
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RLISTOVÝ ANDĚL: ČTVRTÉ SETKÁNÍ ŠUMPERSKÝCH BÁSNÍKŮ

Padající listoví ví... a proto připomíná čtvr-
té setkání šumperských básníků! 28. listopadu 
v 19 hodin v příznačném interiéru Městské 
knihovny v Šumperku. Představeni budou ti, 
kteří medailonkem a útržkem veršů zdobí, 
spolu s fotografickým koloritem, obálky říjno-
vého, listopadového a prosincového bulletinu 
Kulturní život Šumperka... tedy Robert Poch, 
lyrický romantik rozporu snu a skutečnosti, 
Petr M. Vosáhlo, epicky rozevlátý ironik se 
srdcem a duší divadelníka, a Aleš Kauer, re-
nesanční osobnost sui generis, snivec a buřič, 
inspirován antickou krásou jinochů a jejich 

věčnou nedotknutelností... Triumvirát básníků 
svým violoncellem, co možná nejhlouběji na-
laděným, doprovodí konzervatorista František 
Kolčava, a slovem vázaná intermezza napo-
sledy vykouzlí mág metafory - herec Zdeněk 
Stejskal…

Páteční nocturno je ukončením ročního 
cyklu čtyř Poetických večerů a výstava origi-
nálů manipulovaných fotografií Aleše Kauera, 
autora celého básnického a výtvarného projek-
tu, je dekorací uměleckého podvečera. (Náleží 
jí atribut „prodejní“ - výtěžek bude věnován 
dobrým činnostem!) Eva Pálková

Čtvrtek 30. října od 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 11. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Čtvrtek 13. listopadu od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 20. listopadu od 10 hodin       
Svaz postižených civilizačními chorobami
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 25. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů  

Čtvrtek 27. listopadu od 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 
9 do 12 hodin
Mateřské centrum

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození 
do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

Od listopadu 2008 do června 2009 na „Komíně“

KURZY AFRICKÉHO A RELAXAČNÍHO BUBNOVÁNÍ 

Vhodné pro dospělé, mládež i děti. Lektor Karel Cvrk, přihlášky do 29. října. Informace Eva 
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz, Zuzana Vavrušová,

tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz, Karel Cvrk, tel.č. 608 718 091.

Kurzovné 280 Kč/měsíc
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Nároží ulice Langrovy a Lužickosrbské, kde byl 
postaven nový polyfunkční dům, bylo již v mi-
nulosti zastavěno. V dávné historii Šumperka 
zde však žádné objekty stát nemohly. Místo totiž 
patřilo k tzv. kolišti, což byl prostor, který patřil 
k městskému opevnění. Zjednodušeně řečeno se 
jednalo o volné prostranství, které kvůli obraně 
města muselo být z městských hradeb přehledné, 
aby se útočníci neměli za co schovávat a mohli 
být snadněji ostřelováni. Při kopání základů no-
vého polyfunkčního domu zjistil archeolog Jakub 
Halama mimo jiné, že na tomto místě byla patrně 
již ve středověku vodní nádrž, lze říci vodní pří-
kop, který zesiloval obranu této části města, kde 
se nacházela tzv. Nová brána (odtud až do roku 
1945 název Lužickosrbské ulice Neutorgasse = 
Novobranská ulice). Podobný systém vodních 

obranných prvků se nacházel s největší pravdě-
podobností i v dalších částech kolem města, to 
znamená v dnešní Okružní ulici, v každém pří-
padě ho můžeme spatřit na mapě Šumperka z ro-
ku 1834, mimo jiné v prostoru dnešního Husova 
náměstí (u bývalé Mototechny). Zajímavé rovněž 
je, že při výkopových pracích bylo objeveno staré 
pohřebiště, které se nacházelo u vodního příko-
pu, který kdysi lemoval městské hradby a byl až 
deset metrů široký.    

Teprve když po zdokonalení dělostřelby hrad-
by pozbyly svůj obranný význam, začaly se po 
celém vnějším obvodu historického města po-
stupně stavět domy. Dělo se tak již zřejmě od 
konce 17. století, rozhodně ve století 18. Na místě 
dnešního polyfunkčního domu stály původně 
dva objekty, které za Marie Terezie obdržely čís-

Nároží dnešních ulic Langrovy a Lužickosrbské. Foto asi 2. polovina 30. let 20. století. Archiv MěÚ
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Zástavba při Langrově ulici vzala defi nitivně zasvé v sedmdesátých letech minulého století. Těžká tech-
nika tak postupně srovnala se zemí všech patnáct domů při Langrově a Lužickosrbské ulici. O třicet let 
později zde šumperská fi rma SAN-JV postavila nárožní polyfunkční objekt Paláce Schönberg, který se 
veřejnosti otevřel v říjnu.  Foto: J. Pavlíček
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la popisná 230 a 231. Číslo 230, které stálo přímo 
na nároží dnešních ulic Langrovy a Lužickosrbské, 
patřilo v roce 1776 Franzi Scholzovi. Možná již 
tento majitel (případně jeho nástupce Josef Schön 
- vlastníkem se stal asi v roce 1804) postavil pěkný 
dvoupatrový klasicistní dům (jeho podobu máme 
zachycenu ze dvou stran na Kastnerových kresbách 
z roku 1840). V průběhu 19. století se v něm vystří-
dalo několik majitelů, mimo jiné Franz Geschader. 
Asi v roce 1879 získal objekt Eduard Ludwig. Byl to 
s největší pravděpodobností právě Ludwig, kdo ne-
chal dům upravit do pseudobarokní podoby s nový-
mi štíty. Přízemí měl pronajato obchodník Gedon, 
který zde provozoval lahůdkářství. Kolem roku 1910 
získal dům Johann Florian Müller, jenž ho proměnil 
na obchodní dům (Kaufh aus), což byl vyhlášený ob-
chod s koloniálním zbožím. 

Zajímavé je, že před domem stával od těžko zjisti-
telné doby dřevěný kříž. Důvodem byla zřejmě sku-
tečnost, že se u něho instaloval  při Božím Těle první 

oltář předměstského okruhu. V roce 1848 byl zho-
toven nový pískovcový kříž, který vznikl s největší 
pravděpodobností  v sochařské dílně Cyrila Kutzera 
v Maletíně. Po zbourání domu, někdy po roce 1945, 
byl vrchol kříže se sochou Ukřižovaného přemístěn 
do kostela sv. Barbory v Jiráskových sadech, kde je 
uložen dodnes.

Dům č.p. 231 stával v severovýchodní čás-
ti dnešního polyfunkčního objektu. Jednalo se 
o přízemní domek s podélnou sedlovou střechou. 
Prvním nám známým majitelem byl v roce 1776 
Karl Zillich a dále mimo jiné v 50. až 70. letech 
19. století zde provozoval kovářství Josef Hanke, 
jenž byl pokládán za svérázného člověka. Doma 
měl lenošku, o které se tradovalo, že když do ní 
usedl nějaký mladík, musel si vzít některou z jeho 
dcer. V letech 1877 a 1888 byl objekt, který teh-
dy držel jirchář Karl Temmer, rozšířen a upraven 
(jednalo se o vyzdění původně dřevěných štítů). 
Dům byl zbourán před rokem 1977.   -ách-Š
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PROSTOR U NÁMĚSTÍ REPUBLIKY SE ZAČÍNÁ PROMĚŇOVAT

Náměstí Republiky v centru Šumperka by v následujících sedmi letech mělo projít radikální pro-
měnou. Prvním krůčkem je nový polyfunkční objekt, který vyrostl na křižovatce ulic Langrovy 

a Lužickosrbské. Palác Schönberg, v němž se nacházejí komerční plochy, otevřela šumperská společ-
nost SAN-JV začátkem října. V rámci první etapy zástavby se přitom již pustila do výstavby dvou 
menších objektů, které naváží na stávající nové budovy a dotvoří urbanisticky ucelený blok staveb. 
V dalších etapách by pak měl v prostoru parkoviště naproti hotelu Hansa vyrůst „parkovací“ dům 
a objekt s byty a nebytovými prostorami a při Langrově ulici plánuje fi rma výstavbu hotelu. Koneč-
nou podobu by měla celá lokalita získat v roce 2015.

Zástavba v této části vzala defi nitivně zasvé 
v sedmdesátých letech minulého století. Těžká 
technika tak postupně srovnala se zemí všech 
patnáct domů při Langrově a Lužickosrbské 
ulici, stejně jako objekty na protější straně, 
které musely ustoupit v polovině padesátých 
let náměstíčku se sochou Klementa Gottwalda 
a parkovišti. O více než tři desítky let později se 
pak zrodila myšlenka revitalizace celé lokality. 
„Zelenou“ první etapě zástavby nároží ulic Lu-
žickosrbské a Langrovy dali zastupitelé již v mi-
nulém volebním období s tím, že šumperská 
fi rma SAN-JV investuje do výstavby postupně 
desítky milionů korun. Letos v červnu pak za-
stupitelstvo schválilo investiční záměr týkající 
se budoucí realizace druhé etapy dostavby.

V místě dnešního parkoviště před „Hokejkou“ byla 
v minulosti bytová zástavba.  Foto: archiv MěÚ
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„V konečné fázi by měla zástavba dotvořit 
kompozici trojúhelníkového náměstí, a vrátit 
tak Langrovu ulici zpět do nitra města,“ říká 
architekt Petr Doležal, který studii revitali-
zace zpracoval. Na výstavbu nárožního poly-
funkčního objektu Paláce Schönberg, který 
se veřejnosti otevřel začátkem října, tak ještě 
letos naváže budování dvou menších objektů. 
V nich se vedle komerčních prostor budou na-
cházet také asi dvě desítky bytů. „Vznikne tak 
polozavřený blok se zelení, který doplní jediný 
historický dům v ulici Na Hradbách,“ popisuje 
architekt a dodává, že v rámci první etapy, kte-
rá by měla skončit na jaře roku 2010, zrealizuje 
firma SAN-JV na vlastní náklady také schody, 
které spojí náměstí Republiky s Polskou ulicí. 

Během druhé etapy, s jejíž realizací se po-
čítá v letech 2010 a 2011, by měl v prostoru 
parkoviště naproti hotelu Hansa vyrůst ucele-
ný komplex tří objektů spojených vstupními 
a schodišťovými prvky, v nichž se budou na-
cházet byty a nebytové prostory. Na něj navá-
že čtyřpodlažní tzv. „parkovací“ dům se sto 
čtyřiceti šesti odstavnými místy. „Celý tento 
blok se bude směrem od světelné křižovatky 
u restaurace Koruna k náměstí Republiky roz-
šiřovat. Jednoduchou skeletovou stavbu par-

kovacího domu by pak měla „ozdobit“ fasáda 
ze živé zeleně, která bude během roku měnit 
svůj charakter,“ prozrazuje Doležal. „Dopra-
va bude vedena v trase zatrubněného potoka 
s tím, že vyjíždět se bude na nově zrekonstru-
ovaný most u hotelu Hansa. Všechny objekty 
by měly být napojené na kotelnu K9 v ulici       
J. z Poděbrad,“ doplňuje architekta Milena 
Kratochvílová z firmy SAN-JV. 

Poslední třetí etapa revitalizace zatím počítá 
s výstavbou hotelu při Langrově ulici směrem 
k poště v části prostoru dnešního parkoviště. 
Součástí hotelového domu se šesti až osmi 
desítkami lůžek by měl být i konferenční sál 
a společenské zázemí sloužící nejen hostům 
tohoto zařízení. „Z ekonomického hledis-
ka jde samozřejmě o nejnáročnější investici 
s dlouhodobou návratností. Zvažujeme proto 
možnost, že bychom se pokusili získat dotaci 
z evropských fondů určených pro podnikatel-
ské subjekty v oblasti cestovního ruchu,“ pro-
zradila Kratochvílová. Definitivní podobu by 
měla podle ní měla lokalita získat v roce 2015. 
„Otevřenou otázkou zatím zůstává úprava 
prostoru dnešního parkoviště na náměstí Re-
publiky a části parkovacích ploch při Langro-
vě ulici,“ uzavírá Kratochvílová. Z. Kvapilová

Pohled od nároží ulic Lužickosrbské a Langrovy ukazuje proměnu prostoru dnešního parkoviště naproti 
hotelu Hansa. Do roku 2011 by zde měl vyrůst ucelený komplex tří objektů spojených vstupními a scho-
dišťovými prvky. Na něj naváže čtyřpodlažní „parkovací“ dům.  Foto: archiv, zk, vizualizace P. Doležal
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A KLASIKA VIVA NABÍDNE ITALSKOU NOC 
S MORAVSKOU FILHARMONIÍ

Další setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na 
druhou polovinu listopadu. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení Mo-

ravské fi lharmonie Olomouc pod vedením dirigentů Petra Vronského a Petra Šumníka a se sólisty 
Elenou Gazdíkovou, Petrem Martínkem a Jakubem Kettnerem. Představí se rovněž akademický 
sbor Žerotín a pěvecký sbor Moravského divadla Olomouc. Koncert začíná ve středu 19. listopadu 
v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultury a v programu zazní slavné árie a sborové scény z ital-
ských oper Verdiho, Rossiniho a Pucciniho. Vstupenky v ceně sto korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. K dostání 
jsou rovněž přímo v kanceláři Agentury J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: 
info@agenturajd.net.

Moravská fi lharmonie patří k předním a nej-
starším symfonickým orchestrům v České repub-
lice. V jejím čele stály významné osobnosti české 
hudební kultury, za dirigentským pultem se střídali 
přední světoví dirigenti a jejími hosty byli významní 
instrumentalisté.

Za více než šedesát let svého působení si Mo-
ravská fi lharmonie vytvořila mimořádně rozsáhlý 
a rozmanitý repertoár. Orchestr věnuje pozornost 
velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století. Je 
samozřejmé, že Moravská fi lharmonie patří k au-
tentickým interpretům klasiků české národní hu-
dební kultury - A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka 
a B. Martinů. Moravská fi lharmonie intenzivně 
propaguje soudobou českou i světovou hudební 

tvorbu, o čemž svědčí, že již premiérovala více než 
250 novinek. V poslední době se specializuje na CD 
nahrávky hudby soudobých autorů.

S velkým ohlasem vystupovala v převážné vět-
šině evropských států a zúčastnila se významných 
mezinárodních hudebních festivalů. Moravská 
fi lharmonie je organizátorem a pořadatelem hu-
debního festivalu Dvořákova Olomouc a Mezi-
národního varhanního festivalu. Oba zmíněné 
festivaly probíhají každoročně v památkově cen-
ných a architektonicky významných olomouckých 
chrámech. Pravidelně pořádá i Mezinárodní diri-
gentské kurzy.

Petr Vronský - dirigent, původně velmi úspěš-
ný mladý houslista začal svou dirigentskou dráhu        

V rámci listopadové Klasiky Viva zavítá do Šumperka Moravská fi lharmonie Olomouc pod vedením 
dirigentů Petra Vronského a Petra Šumníka. Foto: archiv
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Ív r. 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel do Ústí nad 
Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělec-
ký rozvoj byly rozhodující úspěchy v dirigentských 
soutěžích v Praze (1970), ve francouzském Besan-
conu (1971) a v Berlíně, v soutěži H. von Karajana 
(1973). V roce 1978 se stal dirigentem a v letech 
1983-1991 šéfdirigentem Státní fi lharmonie Brno, 
se kterou hostoval v mnoha zemích Evropy, v USA 
a v Japonsku. V době svého brněnského působení se 
věnoval pedagogické činnosti na JAMU. V období 
2002-2005 byl šéfdirigentem Janáčkovy fi lharmonie 
Ostrava a od září roku 2005 je čestným šéfdirigen-
tem Moravské fi lharmonie Olomouc a působí jako 
docent oboru dirigování  na hudební fakultě praž-
ské AMU. 

Petr Vronský je pravidelně zván k předním 
orchestrům celého světa, spolupracuje rovněž 
s nejlepšími orchestry u nás (Česká fi lharmonie, 
Symfonický orchestr FOK, Státní fi lharmonie 
Brno, SOČR) a operními scénami u nás (Národ-
ní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova 
opera Brno) i v zahraničí (Kammeroper Wien). 
Jeho repertoár zahrnuje přes dvě stě klasických, 
moderních, operních a symfonických děl. Je pova-
žován za všestranného dirigenta širokého záběru 
s mimořádným temperamentem a citem pro in-
terpretaci.

Petr Šumník - dirigent je absolventem brněn-

ské JAMU. Po ukončení studia působil postupně 
v Moravské fi lharmonii Olomouc a ve Slezském 
divadle Opava, kde kromě dirigování zastával 
i post šéfa opery. V současné době je dirigentem 
opery Moravského divadla v Olomouci. Jako host 
spolupracuje s většinou operních souborů a sym-
fonických orchestrů České republiky. V roce 1999 
nastudoval se souborem opavské opery ve světové 
premiéře operu Ilji Hurníka Oldřich a Boženka. 
O dva roky později uvedl s tímtéž souborem v čes-
ké premiéře operu Dialogy karmelitek Francoise 
Poulenca. Jeho interpretace obou děl se dočkala 
ocenění na operním festivalu České republiky 
Opera. Petr Šumník působí od roku 2001 pedago-
gicky na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Program koncertu „Italská noc“ - slavné árie 
a sborové scény z italských oper: G. Verdi: Aida - 
triumfální pochod (orchestr), Nabucco - sbor židů 
(sbor), Rigoletto - árie vévody (tenor sólo), Truba-
dúr - sbor cikánů (sbor), Traviatta - scéna Violetty 
(soprán sólo), Traviatta - přípitková scéna (duet + 
sbor) *  G. Rossini: Lazebník Sevillský - cavatina 
Figara (baryton sólo), Lazebník Sevillský - árie Ro-
siny (soprán sólo), Lazebník Sevillský - předehra 
(orchestr) * G. Puccini: Giani Schici - árie Laurety 
(soprán sólo), Tosca - závěrečná scéna z 1. jednání 
(baryton sólo), Bohéma - árie Rudolfa (tenor sólo) 
Moravská fi lharmonie Olomouc  -red-

8. listopadu 1998 (před 10 lety) zemřel v Šum-
perku Vítězslav Pokorný, středoškolský profesor 
v Šumperku, divadelník a malíř, spolupracovník 
šumperského muzea a od prvního ročníku v ro-
ce 1995 i přispěvatel Kulturního života Šumperka 
(narodil se 16. května 1925 v Kelči na Vsetínsku).

12. listopadu 1833 (před 175 lety) se narodil 
v Šumperku Dr. Leopold Rotter, pedagog a mate-
matik, ředitel německého gymnázia v Šumperku 
a školní inspektor, dlouholetý člen městského za-
stupitelstva (zemřel 20. června 1921 v Šumperku).

22. listopadu 1883 (před 125 lety) zemřel 
v Šumperku Anton Hönig, textilní podnikatel 
v Šumperku, od roku 1850 člen městské rady, 
v letech 1858-1864 starosta Šumperka, který 

se významně podílel na průmyslovém rozvoji 
a modernizaci města (narodil se 30. ledna 1804 
v Obědné).

23. listopadu 1983 (před 25 lety) zemřel 
v Šumperku Miroslav Horčička, učitel a později 
ředitel na základní škole v Šumperku, v roce 1991 
byla na budově školy  na Vrchlického ulici odha-
lena jeho pamětní deska (narodil se 12. září 1913 
v Olšanech).

27. listopadu 1928 (před 80 lety) se narodil 
v Olomouci Luděk Forétek, herec oblastních diva-
del v Jihlavě, Uherském Hradišti a Kolíně, od roku 
1967 herec a dramaturg a od roku 1981 i umělec-
ký ředitel Severomoravského divadla v Šumperku 
(zemřel 9. února 1988 v Šumperku). -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
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Pátek 31. října od 18 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST 2008
SKYLINE, ALL X, MIG 21, OMICRON: 30 let a další
9. ročník hudebně-fi lmového festivalu. Filmová scéna se uskuteční ve středu 24. října v kině Oko 
- exkluzivní celostátní předpremiéry fi lmů „Karel Hašler“ a „Česká rapublika“.
 Vstupné v předprodeji 119 Kč, v den koncertu 199 Kč

Pátek 7. listopadu od 19.30 hodin  ve velkém sále DK
Mezinárodní slet bubeníků 2008
Letos se na českých pódiích představí pestrá směsice bubeníků a jejich přátel různých stylů i hu-
debního vnímání již posedmé. Čeští špičkoví hudebníci se potkají na jednom pódiu s muzikanty 
z Ameriky a Japonska. Pavel Fajt (CZ), Jim Meneses (USA), Steve Eto (JAP), Miloš Vacík (CZ), Petr 
Zeman (CZ), Pavel Koudelka (CZ) a Yunko Honda (JAP). Zpestřením bude zpěv Japonky Ishimo 
„Yumi“ Yumiko, která je členkou kapely Papaya Paranoia a ve své zemi rovněž uznávanou kreslířkou 
komiksu. 
Za fi nanční podpory Olomouckého kraje. Mediální partneři: Rej.cz, Týden na severu, Kulturní život, 
Radio Rubi, Radio Kissmorava, Radio Haná.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 190 Kč

Neděle 9. listopadu od 17 hodin v G-klubu
Město čte knihu
Jedno z mnoha literárních setkání u příležitosti ojedinělého šumperského festivalu Město čte knihu 
má téma „Magická Praha, Chcete vidět zlatou Prahu?“. Čte a hraje Vlastimil Třešňák.  Vstup volný

Úterý 11. a středa 12. listopadu od 8 do 17 hodin v prostorách DK
Prezentační výstava Škola
Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.  Vstup volný

Čtvrtek 13. až sobota 15. listopadu
BLUES ALIVE XIII.
Pořádá Dům kultury Šumperk ve spolupráci s Miejskim Domem Kultury „Batory“, pod záštitou 
hejtmana Olomouckého kraje a starosty města Šumperka. Akce se koná za fi nanční podpory Mi-
nisterstva kultury ČR, Olomouckého kraje, města Šumperka, města Chorzow a Nadace ČHF. Bližší 
informace na stránkách www.bluesalive.cz
Generální partner: Daňové poradenství Tomáš Paclík
Hlavní partneři: Radegast, Pramet
Partneři: Ceramtec, ČEZ, JVK Soft ware, CBA, Soare, Mattoni, Nadace ČHF, Penam, Pepsi Cola, Jack 
Daniels, Auto Hégr, Jack Daniels, Rauch, Red Bull, JMStavby Morava
Mediální partneři: Mladá fronta Dnes, Muzikus, Folk a country, Rock a pop, Twój Blues, Šumperský 
a Jesenický deník, Týden na severu, Kulturní život Šumperka, Rádio M, TV Morava, Freemusic, 
Rádio KISS, Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Český rozhlas 3 - Vltava, Juke Box 
Hero, Občasník Olomouckého kraje, Rej.cz, Uni, In Prague, Rádio Proglas, Šumperský zpravodaj, 
Jesenický týdeník

Čtvrtek 13. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele
Alfa Gospel Praises (CZ)  Vstupné 100 Kč

DŮM KULTURY
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Luboš Andršt „60“
Zahajovací koncertní večer 13. ročníku Blues Alive. Účinkují: Luboš Andršt Blues Band (Ondřej Konrád, 
Zdeněk Tichota, Pavel Razím, Jan Kořínek), Blues Band (Luboš Andršt, Peter Lipa, Ondřej Konrád, Guma 
Kulhánek, Pavel Razím), Energit (Luboš Andršt, Jan Holeček, Erno Šedivý, Guma Kulhánek), další hosté: 
Michal Prokop, Radim Hladík, Jan Hrubý, Michal Pavlíček, Steve White (USA).   Vstupné 190 Kč

Pátek 14. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
1. hlavní koncert 
Jack Canon (HU), Retro Blues (CZ), Silvia Josifoská Band (SK), Trevor Hansbury, Th omas Schied (IR, 
GER), Sue Foley (USA), Scigani (PL), Wanda Johnson and Shrimp City Slim Blues Band (USA). Jam 
sessions (24.00 hodin): foyer DK - zahajuje Jack Cannon, Pivnice U dřevařů - zahajuje Bloosers, Music 
Machine - zahajuje Marcel Flemr Band, Klub „Suteren“ pod divadlem - zahajuje Retro Blues.   
 Vstupné 350 Kč
        
Sobota 15. listopadu od 10.30 hodin v kině Oko
Filmy z Chicago Blues Festival
Evropské premiéry: „Electrifi ed: Th e Story of the Maxwell Street Urban Blues“, „Cheat You Fair: Th e Story 
of Maxwell Street“ - by Phil Ranstrom (autor, producent, režisér).  Vstupné 60 Kč

Sobota 15. listopadu od 13 hodin ve velkém sále DK
Peťa Korman Hot Jazz (CZ), Ondřej Pivec Organic Quartet (CZ), Rudy Linka Trio (USA)
Tematické odpoledne.

Sobota 15. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
2. hlavní koncert 
Kulturní úderka (CZ), Bloosers (CZ), Sestry Steinovy (CZ), Bluesberry (CZ), Curtis Salgado Band (USA), 
James Cotton Blues Band (USA). Jam sessions (24.00 hodin): foyer DK - zahajuje Kulturní úderka, Piv-
nice U dřevařů - zahajuje Marcel Flemr Band, Music Machine - zahajuje Retro Blues, Klub „Suteren“ pod 
divadlem - zahajuje Bloosers.
 Společné vstupné na oba sobotní koncerty 420 Kč, cena permanentky (pá,so + CD 2007) 590 Kč

Neděle 16. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
Koncert Růžových dětí
Tradiční koncertní pořad Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50 Kč

Středa 19. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Moravská fi lharmonie Olomouc
Slavné árie a sborové scény z italských oper
Moravská fi lharmonie Olomouc vystoupí pod vedením dirigentů Petra Vronského a Petra Šumníka.  V só-
lových partech se v Šumperku představí Elena Gazdíková (soprán), Petr Martínek (tenor) a Jakub Kett-
ner (baryton). Dále vystoupí akademický sbor Žerotín a pěvecký sbor MDO. Program: G. Verdi (Aida, 
Nabucco, sbor židů), G. Rossini (Lazebník Sevillský), G. Puccini (Tosca). Partner koncertu Ing. Jaroslav 
Macháček.  Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 20. listopadu od 19.30 hodin v G-klubu
Magie bylinek
Talk show na téma „Příroda a léčitelství - kouzla bylinek a lektvarů“ s  Milanem Doležalem z České 
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Lípy. Celovečerní pořad moderuje herec Jarek Hylebrant. 
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 100 Kč
    
Pátek 21. listopadu od 20 hodin v G-klubu
Ready Kirken: Unplugged
Koncert přední české rockové kapely v rámci republikového akustického turné. Fanoušci pardu-
bických rockerů se mohou těšit na jedinečné úpravy svých oblíbených písní jako Černý brejle, 
Zejtra mám, 1+1 anebo letošní velký hit Není to tak zlé.  
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 150 Kč

Středa 26. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Chinaski, spec. host: David Koller
Koncert velehitové skupiny, která letos na podzim vymění obří sportovní haly za malé kulturáky, 
a pozor, mezi devíti zastávkami tohoto turné nechybí Šumperk! Show napěchovanou rádiovými 
šlágry okoření speciální host za bicí soupravou David Koller. V roli předskokana se poslucha-
čům představí písničkář Tomáš Klus.   Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den koncertu 250 Kč

Sobota 29. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
Horování 2008
Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Josef Morávek 
(Shi sha sbang ma - hora nad travnatými pláněmi, výstup jižní stěnou tibetské osmitisícovky), 
Karel Wolf (Kuba), Tomáš Sobotka (Čajnatrip), Ondřej Beneš (Maroko), Karel Kocůrek (Me-
xické sopky), Petr Piechowicz (Ahwahnee - legendární cesta Nos, lezení v Yosemitském údolí, 
bouldering, Midnight Ligtning...), Martin Minařík (Dhaulagiri, Annapurne), Martin Stiller (Mt.
Kenya). Fotografická výstava: Roman Kamler - Fotky z hor. Moderuje Hanka Písková. V přestáv-
kách hraje na exotické nástroje formace SHAMANIA MANIA.
Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, a.s., akci dále podpořily firmy Tilak, Nuget 
a knihkupectví Tón. Mediální partneři: Týden na severu, Rádio Haná. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma
Doprovodný program: Kdo vyleze, vyhraje! (od 9 do 13 hodin v prostorách 3. základní školy) 
- Soutěž v lezení na umělé stěně pro děti i dospělé.  Vstup volný

Neděle 30. listopadu od 16 hodin v klášterním kostele
I. adventní koncert: Oboroh
Zahajovací koncert šumperských adventních koncertů stráví posluchači ve společnosti legen-
dární skupiny Oboroh v čele se Slávkem Klecandrou. Výtěžek z vybraného vstupného bude vě-
nován na pomoc Haiti.  Vstupné dobrovolné

D 123

Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka
Do 2. listopadu 

D
Ů

M
 K

U
L

T
U

R
Y



19

Repetitivní struktury (sochařské objekty) - David a Tomáš Medkovi
Výstava prostorových objektů z dílny bratrů - sochařů. Výstavu i celý program Galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 5. do 30. listopadu
Otto Bébar - „Řeč očí“, výběr prací z let 2004-2008
Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 5. 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.

POHÁDKY NA NEDĚLI

Neděle 9. listopadu od 15 hodin ve velkém sále DK
Povídání o sluníčku
Divadlo Matěje Kopeckého Praha. Formou lehké klauniády se děti dostanou do příběhu o slu-
níčku, které náhodou spadne na zem. Sluníčko prožije spoustu zajímavých příhod, setká se se 
zvířátky i květinami a nakonec se s pomocí svého kamaráda obláčku dostane zpátky na oblohu... 
Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 23. listopadu od 15 hodin ve velkém sále DK
Kočičiny kocoura Damiána
Pavla Říhová Nymburk. Poetické setkání s hrdiny stejnojmenné knihy Václava Čtvrtka. Program 
plný písniček a her s maňásky, které přilíží dětem krásu Čtvrtkova jazyka a hlavně oživí jeho 
veselý svět kocourů koček a bernardýnů. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.   Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

4. prosince Jura Pavlica a Hradišťan
6. prosince Mikulášská besídka: 
 STATUS PRAESENTS, TAINTED, RE-VOLT, SHOCKVAWE
7. prosince II. adventní koncert
14. prosince  III. adventní koncert
15. ledna 2009 Jaroslav Hutka
23. ledna 2009  ČANKIŠOU, SHAMANIA MANIA
6. února2009 XINDL-X, XAVIER BAUMAXA

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
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Středa 26. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Chinaski, spec. host: David Koller

Koncert velehitové skupiny, která letos na podzim vymění obří sportovní haly za 
malé kulturáky, a pozor, mezi devíti zastávkami tohoto turné nechybí Šumperk! Show 

napěchovanou rádiovými šlágry okoření speciální host za bicí soupravou David Koller. 
V roli předskokana se posluchačům představí písničkář Tomáš Klus. 

Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den koncertu 250 Kč
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Alfa Gospel Praises (CZ)
Leader uskupení Simeon Hýbl načerpal zkuše-

nosti s gospelovou hudbou během svých studií ve 
Velké Británii se skupinou Joyful. Po návratu založil 
v Zábřehu na Moravě soubor Alfa Gospel Praises, 
jehož základem jsou zkušení aktivní hudebníci ve-
směs z bluesrockové nebo funkrockové oblasti. 

Luboš Andršt „60“
Po úspěchu loňského „Koncertu šedesátníků“ 

tady máme dalšího oslavence. Deset z deseti do-
mácích bluesových fanoušků se bezesporu shodne 
na tom, že Luboš Andršt je, co se týče hry na ky-
taru, skutečným „kmotrem“ zdejší scény a vzhle-
dem k šíři svého záběru patří k nejvýznamnějším 
českým kytaristům vůbec. A protože letos v čer-
venci Andršt oslavil šedesátiny, byl dobrý důvod 
uspořádat monotematický večer, na kterém osla-
venec připomene nejvýznamnější kapely, kterými 
během své čtyřicetileté kariéry prošel, a pogratu-
lovat mu přijdou i další hudebníci, se kterými jej 
pojí dlouholeté muzikantské i osobní přátelství. 
Luboš Andršt začal hrát v roce 1964 s dnes už 
zapomenutými skupinami Roosters, Double 
Time, P67, Colour imagines a Exit. Jeho první 
vlastní formací bylo v roce 1968 trio Blues Com-
pany Ltd. V roce 1970 hrál s rockovou kapelou 
Michala Prokopa Framus Five, se kterou také 
nahrál své první studiové snímky na LP Město 
ER. To odstartovalo jeho profesionální karié-
ru a hned v následujícím roce se připojil k jazz-
rockové skupině Jazz Q Martina Kratochvíla. 
Od roku 1973 vedl vlastní fusion skupinu Ener-
git. Právě Energit se představí v průběhu naro-
zeninového koncertu v obnovené sestavě Luboš 
Andršt (kytara), Jan Holeček (zpěv), Erno Šedivý 
(bicí) a Vladimír Guma Kulhánek (baskytara). 
Po další spolupráci s Martinem Kratochvílem, 
Emilem Viklickým a Jiřím Stivínem se Andr-
št na konci roku 1980 vrátil k bluesovým ko-
řenům a založil Luboš Andršt Blues Band, do 

kterého angažoval slovenského zpěváka Petera 
Lipu. Blues Band vystoupí v téměř původní se-
stavě Luboš Andršt (kytara), Peter Lipa (zpěv), 
Ondřej Konrád (foukací harmonika), Vladimír 
Guma Kulhánek (baskytara), Pavel Razím (bicí). 
Po pádu totalitního režimu roku 1989 přijal na-
bídku zpěvačky Marty Kubišové na sestavení 
její doprovodné skupiny. Od roku 1992 se da-
tuje obnovená činnost Blues Bandu se zpěváky 
Bobbym Houdou, Ignazem Netzerem, Ronnym 
Grayem, Tonyou Graves, Ramblin´ Rexem a Re-
esie Davis. V současné době je zpěvákem Blues 
Bandu „navrátilec“ Ondřej Konrád. Ani aktuální 
sestava Luboš Andršt (kytara), Ondřej Konrád 
(foukací harmonika, zpěv), Zdeněk Tichota (bas-
kytara), Pavel Razím (bicí), Jan Kořínek (var-
hany) nebude samozřejmě na koncertě chybět. 
Od začátku nového milénia se opět vrací k Mi-
chalu Prokopovi, nejprve v rámci akustického 
tria s Janem Hrubým a posléze i do kompletního 
Framusu Five, který natočil úspěšné Prokopovo 
comebackové album Poprvé naposledy. Ani Mi-
chal Prokop a Jan Hrubý samozřejmě nemohou 
na šumperském pódiu při této slavné příležitosti 
chybět. 

Jack Cannon (HU)
První maďarští účastníci v historii Blues Ape-

ritivu – a hned vítězství u poroty i návštěvníků. 
Není divu, tak precizní pojetí akustického blues se 
příliš často nevídá ani v americké kolébce žánru. 
Trio, jehož hlavní hvězdou je foukačkář a zpěvák 
György Zoltai. Tím, co porotu Aperitivu oslovilo 
na kapele Jack Cannon nejvíce, je ovšem doko-
nalá vzájemná souhra, až jakási prorostlost všech 
tří muzikantů, která jim umožňuje zcela „volně 
dýchat“ i v rámci jasně vymezených pravidel. 
Retro Blues (CZ)

Kytarista, zpěvák a autor Petr „Džetro“ Ritzka 
z Hlučína na severní Moravě prošel řadou rocko-
vých, countryových i bluesových kapel, roku 2005 

NA BLUES ALIVE SE PŘEDSTAVÍ HOSTÉ Z ČECH, 
EVROPY I ZÁMOŘÍ

Desítky hudebníků se v polovině listopadu sjedou do Šumperka na třináctý ročník prestižního 
festivalu Blues Alive. Milovníci tohoto hudebního žánru se tak mohou těšit nejen na domácí 

bluesmany a bandy či mladé začínající kapely, jež vzešly z červnového Blues Aperitivu, ale především 
na řadu hvězd ze zámoří i Evropy.
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se osamostatnil a pod hlavičkou Retro Blues se začal 
věnovat čistě akustickému, česky zpívanému blues. 
Sestavy dalších muzikantů Retro Blues se mění, 
v současné době je Džetrovým hlavním partnerem 
harmonikář a kytarista Luboš „Bužma“ Khýr. 

Silvia Josifoská Band (SR)
Šumperskému publiku velmi dobře známá prv-

ní dáma slovenského blues koncertovala na Blues 
Alive už několikrát. Letos přijíždí se zcela novým 
projektem, který je co do obsazení přehlídkou 
těch nejvíce „zvonících“ jmen slovenské hudební 
scény. Šéfem a aranžérem nové kapely je fenome-
nální baskytarista Oskar Rózsa, kterého v rytmice 
doplní vynikající bubeník Igor Sabo. Na kytaru 
hraje Stefan Lengyel a coby harmonikář se po ně-
jaké době šumperskému publiku představí jeho 
miláček Erich Boboš Procházka. 

Trevor Hansbury, Th omas Schied (IR, GER) 
Ačkoliv se irský kytarista Trevor Hansbury 

(1974) zajímal už od raného mládí o mississipp-
ské blues, pro budoucí muzikantskou kariéru jej 
nasměroval klíčový zážitek setkání s jedním z po-
sledních aktivních pamětníků klasického období 
Delta blues Davidem „Honeyboyem“ Edwardsem, 
se kterým si mohl zahrát na koncertě i posléze za-
jamovat. Nemenší inspirací pro Hansburyho byl 

jeho slavný rodák, kytarista Rory Gallagher. V ro-
ce 2002 potkal Trevor německého hráče na har-
moniku Th omase Shieda, obdivovatele Waltera 
Hortona a Sonnyho Terryho, a Th omas okamžitě 
přijal Trevorovu nabídku, aby společně vytvořili 
akustické duo. 

Sue Foley (Canada)
Čtyřicetiletá kanadská zpěvačka a kytaristka 

patří k největším jménům současného „ženské-
ho blues“. Na hudební scéně se pohybuje bezmála 
dvacet let a má na kontě jedno DVD a jedenáct 
alb, z nichž to poslední Time Bomb nahrála spo-
lečně s kytarovými kolegyněmi Deborah Coleman 

a Roxynne Potvin. 
V roce 2000 obdržela 
za album Love Co-
min´ Down prestižní 
cenu Juno Award, 
kanadskou obdobu 
americké Grammy. 
O dva roky později 
byla nominována na 
nejvýznamnější svě-
tovou bluesovou cenu 

W.C. Handy Award v kategorii ženského moder-
ního blues. 

Scigani (PL)
Jedna z nejlepších současných mladých kapel 

u našich severních sousedů využívá ve své hudbě, 
postavené především na základech amerického 
bluesrocku, také prvků funky, rhythm´n´blues 
a nebojí se ani popu. Leadrem kvarteta je zname-
nitý kytarista a zpěvák Maciek Lipina. 

Wanda Johnson and Shrimp City Slim Blues 
Band (USA)

Nadšené recenze koncertů a nahrávek hovoří 
o „novém hlasu soulu a blues z Jižní Karolíny“. 
Právem. Wanda Johnson (1963) se sice na hudeb-
ní scéně pohybuje už od začátku 90. let, na plný 
úvazek se však zpěvu začala věnovat až ve druhé 
polovině dekády. Od začátku se nespokojuje jako 
řada jejích kolegyň pouze na kopírování vzorů 
prostřednictvím interpretace bluesových a sou-
lových standardů, nýbrž jde „s kůží na trh“ i jako 
autorka či spoluautorka svého hlavního umělec-
kého partnera, pianisty Garyho Erwina, říkajícího 
si Shrimp City Slim. I když bývá přirovnávána na 
jedné straně třeba k Irmě Th omas, na straně druhé 
k Norah Jones, její projev je zcela osobitý a recen-
zenti jejího vystoupení na Chicago Blues Festivalu 
v roce 2007 ji označili za největší překvapení této 
klíčové události každoročního bluesového dění. 

Marcel Flemr Band (CZ)
Kytarista, který patří k nejpřesvědčivějším 

hvězdám mladé české bluesové generace, začal 
sklízet vavříny už s kapelou Buddy Wonders, již 
zachytilo síto Blues Aperitivu už v roce 2002. 
Přes několik mezizastávek se Marcel Flemr 
„udělal pro sebe“ a dnes kromě žánrově všežra-
vé skupiny Grape stojí už dva roky v čele vlast-
ního bluesbandu. 
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Filmy z Chicago Blues Festival (poprvé v Ev-
ropě) „Electrifi ed: Th e Story of the Maxwell Street 
Urban Blues“, „Cheat You Fair: Th e Story of Ma-
xwell Street“. 

V evropské premiéře budeme mít možnost 
zhlédnout dva dokumenty amerického režiséra 
Phila Ranstroma, které vzbudily pro svou auten-
ticitu velký ohlas v americké bluesové, ale i fi lmař-
ské komunitě. Chicagská ulice Maxwell Street a její 
pouliční trh sehrály klíčovou roli při vzniku a vý-
voji chicagské odnože bluesové hudby. Ve fi lmech 
hovoří a hrají jak ti nejslavnější hudebníci (Bud-
dy Guy, Junior Wells, Charlie Musselwhite, Bo 
Diddley), tak „bezejmenní“ pouliční bluesmani, 
díky nimž si Maxwell Street udržovala svého pů-
vodního ducha až do posledních dní své existence. 
Tematické odpoledne

Peťa Korman Hot Jazz (CZ)
Jeho vedoucím je 

vynikající kytarista 
Peťa Korman, kte-
rý nasbíral spoustu 
zkušeností už v deva-
desátých letech jako 
spoluhráč písničáře 
Vlastimila Třešňá-
ka. Byl také členem 
rockové kapely Da-

vida Kollera a Lenky Dusilové Pusa. Jeho pravou 
doménou je ovšem jazz a swing, k němuž jej při-
vedla láska a obdiv k slavnému francouzskému ci-
kánskému kytaristovi Djangovi Reinhardtovi.

Ondřej Pivec Organic Quartet (CZ)
Ačkoliv je hráči na Hammondovy varhany 

Ondřeji Pivcovi pouhých čtyřiadvacet let, pat-
ří k největším hvězdám domácí jazzové scény 
a může se pochlubit i slušnou řádkou úspěšných 
vystoupení v zahraničí. Za druhé album svého 
Organic Quartetu obdržel v roce 2006 cenu Anděl 
v kategorii Jazz a blues. V jeho hudbě se ozývají 
prvky oblíbeného soul jazzu 60. let, jsou ovšem 
zahrány s čistě současným cítěním, poučeným 
posledním vývojem na (nejen) jazzové scéně. 
Rudy Linka (USA)

Prakticky jediný původem český jazzový hráč 
střední generace, kterému se podařilo uchytit na 
americké scéně. Po přestěhování do New Yorku 
bral soukromé hodiny u dalších es jazzové kytary 

Johna Abercrombieho a Johna Scofi elda, kteří se 
stali jeho přáteli a spolupracovali s ním koncertně 
i při nahrávání. V roce 1998 byl vyhlášen nejzná-
mějším jazzovým magazínem Down Beat jedním 
z deseti nejlepších kytaristů tohoto žánru. I když je 
pro Rudyho Linku moderní jazzový mainstream 
hlavním vyjadřovacím prostředkem, nebrání se 
ani stylovým přesahům na jedné straně třeba k la-
tině a folku, na straně druhé ke zcela současným 
rytmickým postupům jungle či hip hopu. 

Kulturní úderka (CZ)
Brněnská kapela Kulturní úderka, působící na 

hudební scéně už od poloviny 90. let, je typic-
kým příkladem, že se vyplatí přihlašovat na jarní      
Blues Aperitiv několikrát, byť třeba s několika-
letým odstupem. Už na třetím ročníku této sou-
těžní přehlídky v roce 2002 získala zvláštní cenu 
poroty a zúčastnila se satelitních koncertů. Letos 
byla jedním ze dvou zcela přesvědčivých vítězů. 
Její směs elektrického blues, funky a rocku je na-
bita mimořádnou energií, hráčskou invencí a ka-
pela prezentuje bluesové cítění v kontextu toho 
pozitivního ze současného hudebního vývoje. 
Bloosers (CZ)

Kapela vznikla v roce 2003 jako sdružení 
muzikantů s bohatými zkušenostmi z různých 
brněnských hudebních skupin. Repertoár Bloo-
sers tvoří převážně převzaté skladby, pohybu-
jící se stylově na pomezí blues, rocku a soulu. 
Porotu loňského Blues Aperitivu skupina za-
ujala jak profesionálně působící souhrou, tak 
vynikajícím zpěvem Hany Křížové-Kristové. 
Sestry Steinovy (CZ)

Na rozdíl od třeba Blues Brothers jsou Sestry 
Steinovy skutečnými sourozenkyněmi. Vzešly 
sice z folkového prostředí, svým stylem prezen-
tace i psaní vlastní tvory jsou na hony vzdáleny 
tomu, čemu se – tu více, tu méně právem – říká 
„kotlíkaření“. Originální melodie, často nezvyk-
lé vedení dvojhlasu, důraz na rytmickou stránku 
hudby, určovanou jednoduchými, často vyloženě 
bluesově znějícími fi gurami a riff y akustických 
kytar, popuštěná stavidla energie, otevřenost 
vůči vlivům z jiných hudebních žánrů a přiroze-
ně texty, v nichž bývá zdůrazňována otevřenost 
až intimnost v ženských tématech – to jsou hlav-
ní rysy jejich písniček, zachycených už na třech 
albech. 
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Bluesberry (CZ)
Zcela jistě nejstarší stále fungující ryze bluesová 

kapela vznikla v roce 1972 v legendární pražské 
čtvrti Hanspaulka. Jediný, kdo prošel všemi sesta-
vami a tradici Bluesberry udržuje při životě dodnes,  
je zpěvák, kytarista a hráč na foukací harmoniku 
Petar Introvič, za jehož zády prošla řada muzikan-
tů, kteří se posléze objevili v dalších z blues vychá-
zejících kapelách. Ačkoliv Bluesberry, stejně jako 
každá skupina existující několik desítek let, prošli 
více i méně šťastnými obdobími, současná sestava, 
jejíž muzikantskou hvězdou je výborný kytarista 
Marek Šmaus, patří bezesporu k těm nejlepším.

Curtis Salgado Band (USA)
Čtyřiapadesátiletý zpěvák a hráč na foukací 

harmoniku Curtis Salgado patří ke kultovním 
osobnostem americké bluesové scény. V polo-
vině 80. let byl frontmanem slavné bostonské 
kapely Roomful Of Blues, v následující dekádě 
byl krátce sólovým zpěvákem kapely Carlose 
Santany. V posledních letech se věnuje přede-
vším sólové kariéře v čele vlastního bandu. Jeho 
diskografi e čítá sedm titulů, poslední čtyři, včet-
ně letošního komerčně i umělecky mimořádně 
úspěšného Clean Getaway, na labelu Shanachie. 
Salgadovu dráhu narušila v roce 2005 vážná cho-
roba, když mu byla diagnostikována rakovina jater. 
O rok později mu byl orgán úspěšně transplanto-
ván a umělec se mohl vrátit na pódia i do studií. Na 
podporu jeho léčení byly uspořádány dva benefi ční 
koncerty, na kterých se to jen hemžilo slavnými 
jmény. 

James Cotton Blues Band (USA)
V osobě harmonikáře Jamese Cottona přijíždí 

do Šumperka jeden z posledních stále aktivních 
pamětníků největšího rozmachu chicagské blue-
sové scény a jeden z naprosto klíčových hráčů na 
tento nástroj v dějinách. 

James Cotton se narodil roku 1935 v Tuni-
ce ve státě Mississippi, blues jej zaujalo ve chví-
li, kdy uslyšel slavného harmonikáře Sonnyho 
Boye Williamsona II. Vydal se za ním do West 
Heleny v Arkansasu, kde se stal jeho žákem 
a spoluhráčem. Po dalším přesunu, do Západ-
ního Memfi su, se seznámil s Hubertem Sum-
linem. V polovině páté dekády přešel k Wol-
fovu hlavnímu konkurentovi Muddymu Wa-
tersovi, kde alternoval slavného Little Waltera. 

V roce 1965 založil první vlastní kapelu Jimmy 
Cotton Blues Quartet, které se zprvu věnoval 
paralelně s watersovským angažmá. Po odchodu 
od Muddyho Waterse v roce 1966 hrál se začína-
jící Janis Joplin a o rok později zformoval slavný 
James Cotton Blues Band, který patřil k velkým 
hvězdám americké scény doby hippies, kdy doslo-
va boural slavné sály Fillmore East v New Yorku 
a Fillmore West v San Francisku.

Slavná kariéra Jamese Cottona, přezdívaného 
Mr. Superharp (Pan Superharmonika), pokračo-
vala i v dalších desetiletích, kdy neúnavně koncer-
toval a nahrával pro všechny významné bluesové 
labely a byl vždy ozdobou největších světových 
festivalů. V polovině 90. let se James Cotton po-
týkal s vážnou chorobou, jež mu defi nitivně zne-
možnila zpěv, jeho mistrovské hře na harmoniku, 
jak víme z posledních vynikajících alb, však nic 
neubrala. Cottonovu dnešní hru tvoří vesměs 
hráči o jednu až dvě generace mladší a samotný 
frontman platí za živou legendu celého žánru. Le-
tos v březnu se mu dostalo cti uvést do prestižní 
Rock´n´rollové síně slávy Little Waltera a při ce-
remoniálu zahrát jeho nejslavnější skladbu Juke. 
Letos slaví James Cotton neuvěřitelných 64 let na 
profesionální hudební scéně. Do České republiky 
přijíždí vůbec poprvé a označení živá legenda blues 
jistojistě potvrdí.

Limbo 
Svoji hudbu po-

pisují jako „hyp-
notizující směsici 
zvuků“. Většina 
jejich skladeb jsou 
originální, velmi 
melodické písně 
zpívané polsky. 

Trochu surrealistický dojem připomíná nejnovější 
vlnu amerického freak folku a také Toma Waitse 
nebo Wojciecha Waglewskieho. Muzikanti tvořící 
Limbo ale vtiskují svoji uměleckou stopu rovněž do 
jimi hraných coverů. Improvizace berou posluchače 
na cestu časem i prostorem - do předválečné Delty 
řeky Mississippi. Díky tomu poznáváme zapomenu-
té, ale o to více elektrizující písně černošských bar-
dů, takových jako Robert Johnson nebo Skip James. 
V poslední anketě čtenářů čtvrtletníku Twoj Blues 
„Blues Top“ byla skupina oceněna jako objev roku. 
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Socha, 2007, javor, 200 x 80 cm

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Otto Bébar, „Řeč očí“

Střídavě malíř, kreslíř, keramik či sochař, člen 
Spolku olomouckých výtvarníků, sdružených 
kolem galerie Caesar, účastník sympozií a autor 
řady veřejných realizací - Otto Bébar (ročník 
1947) v listopadovém termínu Galerie dokona-
le navazuje na předchozí výstavu bratří Medků. 
Nebylo mým záměrem, ale stává se častěji, že 
navzdory odlišným východiskům a rozdílným 
generačním zkušenostem sám živý dialog auto-
rů souvislou linii vzájemných dotyků a vazeb tak 
výslovně a očividně potvrdí.

Už výčet výtvarných prostředků a oborů, ve 
kterých se Otto Bébar pohybuje a kterými se vy-
jadřuje, na cosi zásadního upozorní a název vý-
stavy už zbylé dopoví. Především „myslí“ očima, 
podstatné si jimi ověřuje a neuzavírá se ničemu, 
co okolní i vnitřně prožívaný přirozený svět na-
bízí. Nedrží se jedné vyhraněné polohy a i jeho 
prostředky se v souladu se záměrem měkce pro-
línají. Do sošných objektů kreslí a jindy zasahuje 

grafi ckým vrypem nebo přechází do malby a ne-
chává se vznikajícím vést. Vůle s podvolením se 
tu harmonicky vyvažuje.

Veškerá jeho výsostně rukodělná výtvarná 
práce je opřena o dobrou znalost poctivého ře-
mesla a citlivost vůči přirozeným vlastnostem 
výchozího materiálu. Dává pozor, aby zásahem 
neoslabil jeho jedinečnou povahu. Trvalým vzo-
rem je mu předmětnost věcí, pevně srostlá s pří-
rodou, kterou má doma denně na dotyk. Reliéf 
okolní krajiny, cíp vzácného Pomoraví nedaleko 
Olomouce, zpředmětněný do objektů, stává se 
v nich krajinou reliéfu, jeho tkáň podobenstvím 
živelného růstu a dřevo javoru mu samo napoví 
svůj příští tvar.

I letošní předposlední výstava Jílkovy galerie 
novým rozměrem základní směr programové li-
nie znovu živě zpřítomní. Doplňuje řadu o další 
z možných, barvitých a souzněných poloh vý-
povědi. Nenechte si ji ujít. Zahájena ve středu            
5. listopadu v obvyklých 18 hodin, potrvá do ne-
děle 30. listopadu. Určitě přijďte. Miroslav Koval
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Čtvrtek 30. října v 16 hodin
Země Středního východu – Jordánsko
Cestopisná přednáška o zajímavostech a životě 
v této zemi Středního východu, kterou provede 
Kvido Janík. Cestopis je doplněn o promítání 
videa.

Čtvrtek 6. listopadu ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 14. listopadu ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete po-
bavit se svými přáteli a poslechnout si známé 
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi.  
 Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 20. listopadu v 16 hodin
Země Středního východu - Libanon
Cestopisná přednáška o krásách a životě v ze-
mích Středního východu, kterou provede Kvido 

Janík. Cestopis je doplněn o promítání videa.

Pátek 28. listopadu ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci 
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se 
objednat na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory – ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 
583 550 234. Aktuální program na stránkách In-
formačního střediska pro seniory www.pontis.cz/
iss. V měsících říjnu a listopadu probíhá výstava 
obrazů Jana Jančíka.

PŘEDPLATITELÉ MOHOU VYHRÁT 
VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE A DALŠÍ CENY

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se 
v roce 2009 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na 
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým 
se měsíčník distribuuje prostřednictvím České poš-
ty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 
132 Kč (jiný systém doručování). 
Na stáncích přitom bude stát jed-
no číslo tohoto měsíčníku dvanáct 
korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní 
život Šumperka předplatí, mohou 
stejně jako loni vyhrát volné vstu-
penky na některé pořady Domu 
kultury a Divadla, na fi lmové před-
stavení v Kině Oko, knihu Bohumi-
la Hrabala Setkání s fotografi emi 
Jindřicha Štreita, jež je vydána u pří-
ležitosti letošního festivalu Město 
čte knihu a kterou do soutěže věnuje 

Městská knihovna. Další ceny připraví pro vyloso-
vané předplatitele Vlastivědné muzeum Šumperk 
a také Město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-
ci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou,         

tel.č. 583 214 193, 583 437 352. 
Ti, kteří si koupí prosincové nebo 
lednové číslo Kulturního života, 
mohou pouze vyplnit a zaplatit 
přiloženou složenku. Pokud chcete 
dostat lednové číslo KŽŠ, které vy-
chází ještě před letošními Vánoce-
mi a jehož obálka bude dílem dětí 
a žáků šumperských mateřských 
a základních škol, včas, je potřeba 
předplatné zaplatit do   15. prosince 
2008! Do slosování budou zařazeni 
předplatitelé, kteří zaplatí složenku 
do pátku 2. ledna 2009. -zk-

kulturní život

šumperka øíjen 2008
spoleèenský mìsíèník mìsta šumperka  50. roèník

ROBERT POCH  Øíjen

Stmívání maluje prstem po obloze. Vytryskly gejzíry barev. Jen na 
chvíli ošálí mùj ztichlý zrak. Vysokým nebem zakrouží hladový dravec. Ve 
skøehotu vran slyším ledový nápìv zimy. Ještì je èas na procházky. 
Indiánské léto však brzy skonèí. Uplakaný podzim. Hledám tvou ruku. Už 
zebe mì dlaò. Chci tì obejmout v nachovém plášti sluneèních paprskù. Tvá 
ústa voní po houbách. Jsme celí modøí od borùvek.

 Rozvlnìné pláštì, zacákané od podzimních barev, kolem nás šustivì 
vlají.

(Platinové barvy, 2002)
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Datum Titul Skupina Čas Cena 

So 1.11. „Hrádek v plamenech“ - Velký vandr VK 19.30 50 Kč
Čt 6.11. Město čte knihu - slavnostní zahájení  17.00 vstup volný
Čt 6.11. Město čte knihu - Perličky na dně - Hrádek  19.00 vstup volný
Pá 7.11. Město čte knihu - Večerní poetické čtení  20.30 vstup volný
So 8.11. O dobru a zlu  R+D, VK  15.00 60 Kč
So 15.11. Kytice     F, X, VK 19.30 130 Kč
Pá 21.11. „Hrádek v plamenech“ VK 19.30 50 Kč
So 22.11. Hvězdy na vrbě P, VK 19.30 220 Kč
St 26.11. Hvězdy na vrbě A, X, VK 19.30 130 Kč
So 29.11. Hvězdy na vrbě B, X, VK 19.30 130 Kč         

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

DIVADLO ŠUMPERK

V letošní sezoně nastudovalo šumperské divadlo „pod taktovkou“ režiséra Ondřeje Elbela vrcholné dílo 
české romantické literatury, Erbenovu Kytici. V ní diváci uvidí mimo jiné Lenku Košťákovou (vlevo) 
a Bohdanu Pavlíkovou (vpravo).  Foto: J. Kalabis
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YHVĚZDY NA VRBĚ PŘENESOU DIVÁKY DO ŠEDESÁTÝCH LET

Inscenace přibližuje dobu, která byla sice ještě 
sešněrována pravidly komunistického režimu, přes-
to se objevovaly náznaky jistého uvolňování. V této 
atmosféře se skupina středoškolaček připravuje na 
vystoupení během městských slavností. Bezelstné 
mládí však naráží na absurdní příkazy a nepocho-
pení ze strany zkostnatělých stranických funkcio-
nářů. Tyto situace přinášejí především absurdní 
humor, ale také nepříjemné mrazení v zádech.

V inscenaci, kterou režíruje Józef Z. Czernecki, 
se objeví živá kapela, jež zahraje hity jako Pátá, 
Hvězda na vrbě, Oliver Twist a podobně, ale také 
například písně z repertoáru americké kapely       
Jeff erson Airplane.

Hvězdy na vrbě měly poprvé premiéru v brněn-
ském HaDivadle v roce 1992 a stala se nejpopulár-
nější inscenací tohoto divadla. Text má ovšem stále 
co říci i dnes. O. Elbel

Písničky šedesátých let domácí i zahraniční provenience ovládnou šumperské divadlo od 22. lis-
topadu. V ten den má totiž premiéru bigbeatový retromuzikál nazvaný Hvězdy na vrbě.

HRÁDEK SE ROZJÍŽDÍ

Prvního listopadu proběhne úvodní před-
stavení letošní sezony na malé scéně divadla 
- tzv. Hrádku. Pod vedením dramaturga a re-
žiséra Ondřeje Elbla nastuduje soubor scé-
nické čtení hry, která  mapuje osudy slavného 
zábřežského rodáka Jana „Eskyma“ Welzla. 
S touto inscenací se pak šumperské publikum 

setká v příští sezoně.
Do konce kalendářního roku pak počítá di-

vadlo s uvedením minimálně dalších dvou ti-
tulů na Hrádku. Jedním z nich bude hra Vilia-
ma Klimáčka Historky z fastfoodu, kterou pod 
vedením herečky Bohdany Pavlíkové připraví 
šumperští ochotníci. -vz-

NA HRÁDEK SI NAŠEL CESTU ŠKORPION

Jedné noci kdesi v Africe. Muž na terase bun-
galovu, sám. Jen ve společnosti větráku a whis-
ky. Propocené tílko se lepí na kůži. V džungli 
plné neznámých skřeků silueta rozestavěného 
mostu, aspoň trochu západní kultury do téhle 
divočiny. Sen o Paříži, lásce a ohňostroji mezi 
zvuky, stíny, výkřiky… někdo neznámý stojí za 
stromem. Rozehrává se drama svědomí a viny. 
Škorpion, kterého jste zabil, si k vám pokaždé 
najde cestu. Napínavý příběh se odehraje na 
klubové scéně Hrádku 21. listopadu v 19.30 
hodin.

Jediným aktérem tohoto monodramatu na 
motivy hry Bernarda-Marie Koltése Boj černo-

cha se psy je Lukáš Matěj, jedna z nových tváří 
šumperského souboru. Sám o hře říká:

„Nejcennější zkušenost byla ta, že se vše ode-
hrálo ještě  na škole. Vlastně poprvé, co jsme na 
něčem dělali úplně sami - jen já a student režie 
Pavel Gejguš. Zpočátku jsem z tohoto úkolu - 
nazkoušet monodrama - skoro nespal a děsil se, 
jak to dopadne. Ale postupem času se ukázalo, 
že mě zkoušení hrozně baví. Jedinou postavou 
příběhu je starší muž jménem Horn, který pra-
cuje v Africe jako stavbyvedoucí a kterého trápí 
výčitky svědomí, umocněné samotou. S režisé-
rem Gejgušem jsme se shodli na tom, že jde pří-
mo o tragédii samoty. Přijďte se podívat.“ -vz-

Výstava ilustračních fotografi í Jindřicha Štreita a cyklu kreseb Petra Válka 
Legenda utkaná na strunách mezi kolébkou a rakví

Divadlo od 6. do 20.11.
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Po mé mozkové příhodě již přešly další čtyři 
roky od poslední výstavy „Cesty v Jeseníkách 
(2004)“ /Divadlo Šumperk/, a přestože začínám 
pomalu mluvit, trvá to dlouho a stále neznám 
slova, musím si najít slovník, knížky, atlas, mapu 
a podobně. Chci proto poděkovat všem, kteří 
mi pomohli s narušenou schopností komuni-
kovat, v neposlední řadě Občanskému sdruže-
ní „Slunko“, které pomáhá osobám po cévních 
mozkových příhodách. Právě toto sdružení je 

společně s Divadlem Šumperk a Obchodním 
korzem v Šumperku pořadatelem výstavy „Je-
seníky - fotografi e - (I. Švagerka)“ s podtitulem 
„Tráva, kameny a vítr…“. Největší část fotografi í 
vznikla ve velmi těžkém období po mozkové pří-
hodě, které znamenalo pro mě a pro moji rodinu 
velkou zkoušku i zkušenost…… přijďte se podí-
vat na Jeseníky, na fotografi e… Vernisáž výstavy 
proběhne v sobotu 22. listopadu v 19 hodin. 

 Igor Švagerka

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE SOUBORU: LUKÁŠ MATĚJ

Narozen 30.1. 1985 v Karviné. Absolvent oboru činoherní herectví u Aleše Bergmanna a  Jany 
Hlaváčové. Ve studiu Marta účinkoval v inscenacích Tartuff e (Tartuff e, Exekutor), Ještě jednou 

o lásce (Rudolf), Pravý inspektor Hound (Birdboot). V divadle Husa na provázku v inscenaci Touha 
stát se idiotem. Hrál ve fi lmech ON, Bez dechu, Výstřel. Od letošní sezony člen souboru Divadla 
Šumperk.

▶ Jak se Vám, Lukáši, líbí Šumperk jako město 
a jakou atmosférou na Vás „dýchlo“ místní diva-
dlo?

Moc se mi líbí jeho historické centrum a okol-
ní příroda. Po přelidněném Brně je to příjemná 
změna. Atmosféra divadla je čím dál lepší, jen to 
chce čas, než se člověk „otrká“ na jevišti.

▶ Jste narozen ve znamení Vodnáře. Myslíte si, že 
Vás nějakým způsobem ovlivňuje?

Asi ano. Občasné výkyvy nálad bez racionál-
ního důvodu jsou toho důkazem.

▶ Můžete prozradit, na co se v letošní sezoně nejví-
ce těšíte a čeho se naopak nejvíc obáváte?

Nechci nic zakřiknout.

▶ Je nějaká vysněná role, kterou byste si chtěl v bu-
doucnu zahrát, a existuje nějaká, po které naopak 
vůbec netoužíte?

Vysněnou roli nemám a s „nevytouženou“ ne-
zbývá než se poprat.

▶ Zkuste posoudit, jak se liší herecká práce ve stu-
diovém divadle JAMU oproti práci v oblastním 
divadle?

Na to je příliš brzy, ale v Martě (studio JAMU) Lukáš Matěj.  Foto: J. Kalabis
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Mbyl herec divákovi (a naopak) blíž.

▶ Můžete stručně zrekapitulovat Vaše dosavadní 
působení na předchozích scénách či Vaše role ve 
škole?

Zmínil bych dvě. Nejzajímavější role Rudolfa 
v „Ještě jednou o lásce“, ve které jsem absolvo-
val, především kvůli práci s režisérem Rodionem 
Ovčinikovem. Byla to zkušenost k nezaplacení, 
profesor Ovčinikov je úžasný člověka a ještě lep-
ší režisér. A ve třetím ročníku byla role Horna 
v monodramatu „Škorpion“. V listopadu bych ji 
chtěl divákům předvést na Hrádku.

▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se 
rozhodl věnovat náročnému hereckému povolání 
a proč?

Když jsem nevěděl, kam po gymplu, zkusil 
jsem JAMU. Do té doby jsem se divadlu nijak ne-
věnoval. Na škole jsem brzy vystřízlivěl ze svých 
představ o herectví. A teď, když jsem JAMU vy-
studoval, zkouším, jak funguje divadlo v praxi. 
Škola mě nepoznamenala natolik, abych hned po 
absolutoriu pověsil herectví na hřebík.

▶ Můžete prozradit čtenářům Vaši oblíbenou kni-
hu, fi lm, hudbu?

Filmů je spousta. Považuji se za fi lmového fa-

nouška, ale vyjmenovat ta „nej“ nedokážu, hned 
mě napadá další, je to začarovaný kruh. U knih 
je to podobné. Knihomol nejsem, ale říci tu nej-
oblíbenější nezvládnu. Momentálně mi u postele 
leží Mikulášovy patálie, které jsem koupil bra-
trovi za první vysvědčení. Četl jsem je jako malý 
kluk a ty příběhy jsou výborné. V hudbě nejsem 
nijak vyhraněný a dá se říci, že nejradši mám fi l-
movou hudbu.

▶ Jaká kuchyně Vás nejvíc oslovuje?
CHUTNÁ!

▶ Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal 
šumperskému divákovi?

Příjemné zážitky v divadle a choďte, choďte, 
choďte!     

▶ Děkuji za rozhovor, V. Zetochová
Poznámka na závěr: V některém z dalších 

čísel představíme rovněž novou členku souboru 
Vendulu Fialovou, která nastoupila do šumper-
ského hereckého souboru jako čerstvá posila. Na-
hradí Jolantu Balon, která již nemůže nazkoušet 
roli Jitky ve hře Hvězdy na vrbě, protože v březnu 
očekává radostnou událost. Vendula Fialová, na-
rozená 20. září 1987, je absolventkou Obchodní 
akademie a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, 
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava prezentuje v chronologické řadě další umě-
lecká díla jednotlivých slohů, a tímto celkovým pře-
hledem naváže na cyklus tří výstav Ars longa-vita 
brevis, které měli možnost návštěvníci zhlédnout 
v letech 2005-2007. Výstava představí obrazy nebo 
jejich kopie, sochy a předměty, které se dostaly na 
severní Moravu, anebo z regionu pocházejí. Jedná se 
o typ galerijní výstavy, doplněné výrazně oddělenou 
didaktickou částí tak, aby mohla nezávisle na gale-
rijní části probíhat v obecné rovině i školní výuka 
o vývoji uměleckých slohů v Čechách a na Moravě. 
Výstava potrvá do 23. listopadu.

▶ Malované na skle
Výstava prezentuje obrázky na skle ze sbírek part-
nerských muzeí v Prievidzi a v Šumperku. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pátek 28. listopadu v 17 hodin 
za účasti kolegů z Hornonitranského muzea v Prie-
vidzi. Výstava potrvá do 20. ledna 2009.

Rytířský sál a předsálí 
▶ Bible Očima světa
Svět očima Bible
Netradiční výstava, kterou připravily Centrum pro 
rodinu a sociální péči v Ostravě a Vlastivědné mu-
zeum v Šumperku, umožní návštěvníkovi, aby se 
aktivně zapojil do života lidí, kteří žili před více než 
tisíci lety, putoval historií a dějem Bible. Součástí vý-
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stavy je i promítání krátkého fi lmu a katalog. Sou-
časně budou probíhat pracovní dílny pro děti. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 30. října v 17 hodin 
v Rytířském sále šumperského muzea. S hudebním 
programem se představí skupina Avonotaj. Výstava 
potrvá do 27. listopadu.

Hollarova galerie
▶ V československých uniformách 
Československá posádka v Šumperku mezi léty 
1918 a 1968
Výstava, jež je součástí vzpomínkové akce pořádané 
Městem Šumperkem ke 40. výročí odchodu česko-
slovenského tankového pluku ze Šumperka, přispívá 
k poznání jedné zajímavé, i když méně známé ka-
pitole dějin našeho města. Seznamuje s působením 
československé posádky v šumperských kasárnách 
za první republiky, připomíná dramatické dny v září 
1938 a  odchod vojáků ze šumperských kasáren, na-
váže kapitolou budování pěšího a později mechani-
zovaného pluku po roce 1945. Vyvrcholením historie 
československé posádky v Šumperku bylo zřízení 
tankového pluku počátkem šedesátých let minulého 
století. Procházka dějinami československého vojska 
v Šumperku končí druhým vynuceným odchodem 
v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa. Výstava potrvá do 2. listopadu.
▶ Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich babi-
ček a prababiček
Výstava prezentuje vývoj ručních ženských prací 
přibližně od 19. století do poloviny 20. století. Před-
stavuje například bílé vyšívání podle předkreslených 
vzorů nebo vyšívání technikou toleda, které bylo 
doplňkovým zaměstnáním žen zejména v horských 
oblastech regionu.
Vernisáž výstavy se uskuteční 20. listopadu 17 ho-
din. Výstava potrvá do 31. ledna 2009.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expozice 
se jako první muzejní expozice v ČR může poch-
lubit opravdu unikátním produktem - zcela auto-
matickým audioprůvodcem GuidePORT, který 
oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích - češtině, 
angličtině, němčině a polštině. Současně s insta-
lací audioprůvodce došlo i k částečné rekonstrukci 

a rozšíření mapovaného období o pravěké artefakty 
i o doklady nejnovějších dějin (do roku 1969).

Galerie Šumperska
▶ Výběr z díla Jana Urbana
Výstava představuje šumperské veřejnosti volnou 
tvorbu sochaře, malíře, konzervátora a restaurátora 
Jana Urbana, rodáka z Bušína (1913 Bušín-1996 
Brno), absolventa Uměleckoprůmyslové školy 
v Praze(prof. K. Dvořák). Jan Urban tvořil a působil 
v Letovicích, Šumperku a v Brně. Výstava potrvá do 
4. ledna 2009.

Galerie mladých
▶ Krajina křesťanské tradice
Fotografi e Jitky Václavíkové zachycují díla lidského 
umu a ducha - sochy, boží muka, kříže a další sa-
krální památky, které zušlechťují naši krajinu,  do 
níž neodmyslitelně patří jako kulturní památky 
a vzácné dědictví naší minulosti. Výstava trvá do                      
10. listopadu.
▶ Obrazy
Výstava výtvarných prací mladých výtvarníků To-
máše Mlejnka, Michala Fojta, Martina Hojgra, On-
dřeje Kotinského a Tomáše Smékala bude zahájena 
vernisáží 14. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 30. prosince.

Přednáškový sál
▶ Nové archeologické objevy v našem městě
Výsledky záchranných výzkumů na náměstí Repub-
liky v Šumperku. Přednáška proběhne 11. listopadu 
v 17 hodin, přednáší Jakub Halama, archeolog VM 
v Šumperku. Přednáška bude doprovázena projekcí 
a ukázkami archeologických nálezů.
▶ Ptáci a příroda severní Austrálie
Austrálie hostí díky své zvláštní historii jedinečnou 
faunu a fl óru, kterou z velké části nenajdete nikde 
jinde na světě. Nejen proto je jednou z nejzajíma-
vějších částí Země severní Austrálie - v Severním 
Teritoriu a Queenslandu můžete vidět jak vyprahlé 
pustiny pouští a skal, tak i tropické pralesy a každo-
ročně zaplavované oblasti, nemluvě o korálových 
útesech a ostrovech... Přednáška proběhne 25. listo-
padu    v 17 hodin, přednáší Petr Kovařík, zoolog VM 
v Šumperku. Přednáška bude doprovázena projekcí.
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Klášterní kostel
▶ Ostře sledovaný Hrabal
Výstava, která je zapůjčena z Národního muzea, je 
největším obrazovým souborem věnovaným osobě 
Bohumila Hrabala. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v pondělí 10. listopadu v 17 hodin v rámci literár-
ního festivalu Město čte knihu. Po dobu výstavy bu-
de promítán dokumentární fi lm Olgy Sommerové 
Požehnaný prokletý básník Bohumil Hrabal. Výsta-
va potrvá do 29. listopadu. Výstava bude otevřena 
úterý-pátek 10-13 hodin, sobota 10-12 hodin.
Akce v klášterním kostele: 12.11. v 17 hod. Město 
čte knihu - Městská knihovna, 13.11. v 17 hod. Blues 
Alive - Dům kultury, 21.11. v 19.30 hod. Rapsodické 
divadlo - Římskokatolická farnost Šumperk, 26.11. 
v 18 hod. ZUŠ Šumperk, koncert strunného oddě-
lení, 30.11. v 16 hod. 1. adventní koncert spojený 
s ukončením výstavy Bible očima světa, vystoupí 
skupina Oboroh.
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 
9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 
hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-
12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli 
a v pondělí je Galerie uzavřena. V měsíci listopadu 
je klášterní kostel pro veřejnost otevřen v době ko-
nání výstavy a při kulturních akcích a slavnostních 
příležitostech.

Den boje za svobodu a demokracii
Pondělí 17. listopadu 

je muzeum otevřeno od 9.00 do 13.00 hod. 
Klášterní kostel od 10.00 do 12.00 hod.

Zábřeh
▶ Promenáda s kočárkem a panenkou
Výstava překvapí úctyhodnou sbírkou panenek 
a kočárků paní Jarmily Fichtnerové. Početná je ko-
lekce panenek z nejrůznějších materiálů - textilu, 
z papírové masy (tzv. papírmaše), biskvitu, kaučuku, 
celuloidu  a porcelánu. Většina panenek pochází ze 
40. let 20. století, ale najdeme zde i unikát - panenku 
s porcelánovou hlavičkou vyrobenou ze sto let staré 
formy. Výstava potrvá do 6. prosince. 

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-
kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
▶ Osudové osmičky 20. století
Výstava mapuje magické osmičky  v letopočtech 
zlomových událostí českých dějin 20. století (1918, 
1938, 1948, 1968) tentokrát na Mohelnicku a Loš-
ticku. Výstava potrvá do 6. prosince.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,       
13-16 hod.

Loštice
▶ Nad Betlémem vyšla hvězda
Výstava betlémů ze sbírek Vlastivědného muzea 
v Šumperku. Vernisáž výstavy se uskuteční 6. listo-
padu v 17 hodin. Výstava potrvá do 10. ledna 2009.
▶ Stálá expozice  - ADOLF  KAŠPAR, Kapitoly 
z dějin Loštic, Z pokladů muzea 
Průřez celou tvorbou A. Kašpara - ilustrace k dí-
lům významných spisovatelů, akvarely a tempery, 
grafi ky a předměty z etnografi cké sbírky. Kuriozi-
tou jsou hračky Kašparovy dcery, z nichž některé 
sám zhotovil. V podkroví domu je mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje i s historií Loštic, včetně tragic-
kého osudu místní židovské komunity. 

Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,       
13-16 hod.

Den boje za svobodu a demokracii
17. listopadu jsou muzea Zábřeh, Mohelnice, 

Loštice  pro veřejnost otevřena od 9 do 12.00 hod. 
Vstup zdarma.
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A VÝSTAVU BIBLE OČIMA SVĚTA,  
SVĚT OČIMA BIBLE DOPLNÍ ŘADA DOPROVODNÝCH AKCÍ

Bible je nejrozšířenější a nejpřekládanější kni-
ha světa, která zásadně ovlivnila dějiny a kulturu 
především Evropy. Je to rozsáhlé dílo, jehož ale-
spoň povšechná znalost je nutností pro každého 
vzdělaného člověka. Proto Vlastivědné muzeum 
v Šumperku ve spolupráci s církvemi adventis-
tů sedmého dne, baptistickou, československou 
husitskou, evangelickou, pravoslavnou, římsko-
katolickou a starokatolickou a Armádou spásy 
v Šumperku zajistilo zápůjčku výstavy seznamu-
jící diváky nejen s biblí samotnou, ale i s pro-

středím, v němž její jednotlivé knihy vznikaly. 
Přestože je výstava směrována svou pracovní ná-
plní (workshopy) především na mládež, zaujme  
názorností a mnohotvárností jistě i dospělé ná-
vštěvníky. Výstava o Bibli je doprovázena řadou 
kulturních akcí, přednáškami, koncerty, fi lmo-
vým  a divadelním představením v různých kul-
turních a církevních zařízeních v Šumperku.

Výstava bude zahájena vernisáží 30. října      
v 17 hodin v Rytířském sále muzea v Šumperku 
a potrvá do 24. listopadu. -red-

Doprovodné akce výstavy Bible očima světa, svět očima bible jsou v následujících termínech:
▶ Čtvrtek 30. října v 17 hod. v Rytířském sále muzea

Vernisáž výstavy, průvodní slovo p. Vojtěch Kološ, zazpívá Avonotaj

▶ Úterý  4. listopadu v 17 hod. v pravoslavném chrámu sv. Ducha
Východní starokřesťanské zpěvy - koncert 

▶ Úterý 11. listopadu v 17 hod. v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Jánošíkova 3
Jak k nám přišla Bible, přednáší Pavel Krynsky

▶ Středa 19. listopadu v 17 hod. v kině Oko
Matka Tereza - Pero v Boží ruce 
Životní příběh nositelky Nobelovy ceny míru, která zasvětila svůj život službě nejchudším mezi chudými. 
V hlavní roli Olivia Hussey. Režie: Fabrizio Costa. Koprodukce Itálie, Anglie, Španělsko, 2004, český da-
bing, délka 200 minut.

▶ Čtvrtek 20. listopadu v 17 hod. v Městské knihovně Šumperk
Čtení pro veřejnost: Biblické příběhy, čte Olga Kaštická a Jiří Konečný

▶ Pátek 21. listopadu v 19.30 hod. v klášterním kostele
Ester - biblický příběh, komorní představení Rapsodického divadla. Slovo: Martina Pavlíková. Hudba: 
Veronika Pavlová a Marián Pavlík ml. Režie: Igor Dostálek. Rapsodické divadlo je volné seskupení umělců, 
jejichž inscenace kladou důraz především na slovo.  Dotvářející složka inscenací je hudba.

▶ Úterý 25. listopadu v 17 hod. v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Jánošíkova 3
Nejstarší překlady Bible, přednáší Pavel Krynsky

▶ Středa 26. listopadu v 17 hod. v kině Oko
Pater Pio - Mezi nebem a zemí 
Životní příběh prostého řeholního bratra, který dokázal promluvit do lidských srdcí. V hlavní roli Michele 
Placido. Hudba: Ennio Morricone. Režie: Giulio Base, Itálie, 2000, český dabing, délka 190 min.

▶ Neděle 30. listopadu v 16 hod. v klášterním kostele
1. adventní koncert, vystoupí skupina Oboroh, slavnostní ukončení výstavy
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Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace Ivana Šilhanová tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   Vstupné 50 Kč

Každou středu 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.  Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek 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.  Vstupné 30 Kč

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.    Vstupné 30 Kč

Středa 29. října od 9 do 12 hodin na „K“
Dýňové prázdniny - výtvarné tvoření a hraní 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Čtvrtek 30. října od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Klub kojících maminek
Laktační poradna. Informace Eva Pšenčíková, tel.
č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Pátek 31. října od 15 do 18 hodin v AD na „K“
Výtvarný pátek - Zdobené květináče, ubrousková 
technika
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč

Sobota 1. listopadu až neděle 2. listopadu
Mistrovství Olomouckého kraje v deskových 
hrách - Osadníci z Katanu, Blokus, Puzzle

Každý den od 9 hodin zahájení, 10 hodin zahájení 
her a ukončení v 17:00 hod.; Komín; 1.11. v sobotu 
Osadníci a Puzzle; 2.11. v neděli Blokus; vítězové 
postupují do fi nálového klání v Praze 29.11. 2008; 
informace Jaroslav Ondráček, tel.č. 583 214 214, 
602 766 411, ondracek@doris.cz.

Čtvrtek 6. listopadu až středa 12. listopadu
Město čte knihu
Program a další informace na plakátech. Informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Pátek 7. listopadu od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.   Vstupné 30 Kč

Sobota 8. listopadu od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Škapulíř - Martinské slavnosti
Tvoření, vyrábění a pečení pro děti i rodiče. Informa-
ce Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.    Vstupné 20 Kč

Neděle 16. listopadu od 9.30 do 11.30 hodin v tělo-
cvičně na „K“
Dovádivé dopoledne pro děti a rodiče na Komíně
K dispozici bude velká trampolína, dvě nakloněné 
lavičky, dva látkové tunely (strachový pytel), žíněn-
ky, šplhací (a houpací) lana, šplhací tyč, barevný pa-
dák, celé mateřské centrum, včetně možnosti uva-
řit si kávu nebo čaj. Děti, tatínci, dejte maminkám 
možnost uvařit jedinečný nedělní oběd. Přezůvky 
s sebou. Pro děti od 1,5 roku. Informace Vratislav 
Šula, tel.č. 583 214 214, 731 186 059, sula@doris.cz. 
 Rodinné vstupné 60 Kč 

Úterý 18. listopadu od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Offi  ce Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 
2007, Microsoft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet 
a elektronická pošta, informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.  
 Kurzovné 1100 Kč



34

Úterý  18. listopadu od 9 do 11 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz - multimédia
Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
Microsoft  Offi  ce PowerPoint, úprava fotografi í, zvu-
kové nahrávky, zpracování videa z digitální kamery, 
tvorba prezentace, informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Kurzovné 1300 Kč

Pátek 21. listopadu od 16 do 18 hodin v AD na „K“
Fimo artedílna
Modelování přívěšků, náušnic, lampiček… z Fi-
mo hmoty, informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.  
 Vstupné 20 Kč 
 + penízky za spotřebovaný materiál  

Středa 26. listopadu  od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Klub kojících maminek
Laktační poradna. Informace Eva Pšenčíková, tel.
č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Pátek 28. listopadu od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 28. listopadu od 15 do 18 hodin v AD na „K“
Výtvarný pátek - Svíčky pro radost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč

Sobota 29. listopadu  od 9 do 17 hodin v ateliéru na „K“ 
Zapomenutá řemesla - Krosienky
Pletení na rámu, který můžeme zapůjčit. Lektor 
Hana Krausová. Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 
583 285 623, 731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 425 Kč

Neděle 30. listopadu od 9.30 hodin na krytém bazénu 
v Šumperku
Odyssea - plavání
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 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), re-
cepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.
doris.cz

DDM Vila Doris upozorňuje, že uzávěrka prací zaslaných do
literární soutěže „O ŠUMPERSKÉHO HAVRANA“
je v pondělí 17. listopadu. 

Literární útvar: báseň 
Rozsah: závazně 3 básně (ne méně, ne více) psané na počítači ve 
wordu, rozsah všech dohromady 108 veršů, včetně nadpisů, více ne, 
méně ano
Přílohy: k textům autor(ka) uvede jméno a příjmení, věk adresu, včetně PSČ, e-mail, školu nebo 
pracoviště, případně pseudonym, prohlášení o autorské bezúhonnosti a vyjádření se k další pre-
zentaci textů (souhlas s uveřejněním textů v Almanachu, případně v tisku)
Způsob zaslání: pouze e-mailem, a to tak, aby všechny texty byly v jednom souboru
Soutěžní kategorie: I. do 12 let * II. 13-15 let * III. 16-19 let * IV. 20-35 let 
Adresa odeslání: konupcik@doris.cz 
Slavnostní vyhodnocení se uskuteční 29. ledna 2009 v 17 hodin na Hrádku v Divadle Šumperk. 
Prosíme o dodržení termínu odeslání. Na příspěvky zaslané po termínu nebude brán zřetel, stej-
ně jako na texty nerespektující požadovaná „technická“ stanoviska. 
Informace: Petr Konupčík, DDM Vila Doris, 583 214 212      
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Středa 29. října od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel 
Krakerování a decoupage. Dekorování krabi-
ček, rámečků, květináčů….. S sebou dřevěnou 
krabičku, prkénko, rámeček…, na decoupage 
možné i tričko nebo tašku.  Vstupné 50 Kč

Sobota 1. listopadu od 9 do 14 hodin v keramic-
ké dílně DDM
Keramika pro každého   Vstupné 50 Kč
   
Pondělí 3. listopadu  od 16 do 17 hodin, od 17 
do 18 hodin v učebně DDM
Učím se na PC
Od 7 let.  Vstup volný

Pondělí 3. listopadu od 15.30 do 17 hodin v klu-
bovně DDM
Stolní tenis pro děti 
Od 8 let.  Vstup volný

Středa 5. listopadu od 17.30 do 21 hodin v ate-
liéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Korálky a korálkové vánoční ozdoby.  
 Vstupné 50 Kč

Středa 5. listopadu od 17 do 18 hodin v herně 
TTC
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro děti od 7 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný
                             
                    
Čtvrtek 6. listopadu od 11 do 12 hodin v klu-
bovně DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče, s písnič-
kou, tanečkem a říkadly.  Vstup volný
   
Čtvrtek 6. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně 
DDM
Rady pro železniční modeláře
Pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Pondělí 10. listopadu od 16 do 17 hodin, od 17 do 
18 hodin v učebně DDM
Učím se na PC
Od 7 let.  Vstup volný

Úterý 11. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinka pro muže   Vstup volný

Úterý 11. listopadu od 16 hodin v chaloupce na 
Krásném
Martinská slavnost
Martinské světlo se rozzáří v chaloupce na Krás-
ném. Odjezd autobusu 15.20 hod. z nástupiště    
č. 1, 16. S  sebou občerstvení na celé odpoledne. 
Informace R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, wal-
dorfska.alternativa@seznam.cz, romana.vecero-
va@seznam.cz.

Středa 12. listopadu od 15.30 do 17 hodin v klu-
bovně DDM
Pálí ti to?
Pásmo křížovek a hádanek pro děti.  Vstup volný

Středa 12. listopadu od 17.30 do 21 hodin v ate-
liéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Filcované šperky - šperky a drobné doplňky tech-
nikou klasického fi lce.   Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 13. listopadu od 11 do 12 hodin v klubov-
ně DDM
Přijďte mezi nás 
Volné hraní pro nejmenší a rodiče s písničkou, 
tanečkem a říkadly.  Vstup volný
   
Pátek 14. a sobota 15. listopadu od 18 hodin 
v DDM
Podzimní spaní na baráku
Výtvarná tvorba a vaření, v sobotu vycházka po 
šumperských lukách, s sebou přezůvky, pyžamo, 
spacák, karimatku, polštářek, hygienické potřeby, 
páteční večeři. Cena zahrnuje materiál na tvoře-
ní, snídani, oběd a svačinu. Ukončení ve  14 ho-
din. Přihlášky do 13.11. do 12 hodin. Informace 
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Pokračování textu z vnitřní strany obálky
Součástí knížky Dva umělci na dědině je Trialog - Sergej Machonin, Petr M. Vosáhlo, Josef Topol, který 

se uskutečnil na podzim roku 1994 pro Revolver Revue. Vinou nepříznivých okolností nedošlo k autorizaci 
a úpravě rozhovoru; Sergej Machonin umírá a Trialog vychází teprve po deseti letech. Řeč je o poezii, divadle 
a s tím souvisejících okolnostech - pokleslém pragmatizmu v kultuře, všespásném trhu, likvidaci všeho, co 
klade vyšší nároky na intelekt, atd. Uvážíme-li, že Trialog vznikal před čtrnácti lety, jeví se býti vzácně nadča-
sový - připomeňme jen kulminaci letošních protestů Za Prahu kulturní. Aleš Kauer

R. Večeřová, tel.č. 777 216 332.  Vstupné 100 Kč

Středa 19. listopadu od 17 do 18 hodin v herně 
TTC
Stolní tenis pro děti  Vstup volný 

Středa 19. listopadu od 17.30 do 21 hodin v ate-
liéru DDM 
Základy uměleckých řemesel  
Adventní věnce. S sebou podložku na věnec, dr-
žáčky na svíčky, stuhy na dekoraci.  
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 20. listopadu od 11 do 12 hodin v klubov-
ně DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče, s písničkou, 
tanečkem a říkadly.  Vstup volný

Pondělí 24. listopadu od 15.30 do 17 hodin v klu-
bovně DDM
Stolní hry a hlavolamy
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 25. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně 
DDM
Modelaříte a potřebujete poradit?  Vstup volný

Úterý 25. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro muže
Tradiční hodinovka pořádné zabíračky.  
 Vstup volný

Středa 26. listopadu od 17.30 do 21 hodin v ate-
liéru DDM
Základy uměleckých řemesel - Batika
Klasická vázaná batika, s sebou bavlněné tričko 
nebožačku, sarong…   Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 27. listopadu od 11 do 12 hodin v klubo-
vně DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče, s písničkou, 
tanečkem a říkadly. Vstup volný

Sobota 29. listopadu od 9 do 14 hodin v ateliéru 
DDM
Adventní věnce
S sebou podložku na věnec, držáčky na svíčky, 
sušené plody, stuhy na dekoraci.  Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže u rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 

DDM U radnice nabízí ještě místa v následujících kroužcích:

Posilovna pro dívky (od 15 let) Po 14.30 - 16.00, Čt 14.30-16.00, Pá 17.00-18.00 * Posilovna pro dívky 
večerní Po 19.00-20.00 * Posilovna pro ženy dopolední Út 9.00-11.00, Čt 9.00-11.00 * Aerobik a gym-
nastická průprava Čt 16.00-17.00 * Dance a aerobik pro začátečníky Út 16.00-17.00 * Aerobik pro 
pokročilé Po 15.00-16.00, Út 15.00-16.00, Čt 15.00-16.00 * Aerobik pro pokročilé s fi nalistkou MISS 
aerobik 2007 Pá 18.00-19.30 * Aerobik mix/TAE-BO Čt 16.30-17.45 * Jumping pro děti Po 15.00-16.00, 
St 15.00-16.00 * Japonské bojové umění JU-JUTSU Po 18.30-20.00 * Folklorní tanec St 19.00-20.30 * 
Minigolf, křížovky, hry Po 15.30-17.00, St 15.30-17.00 * Kytarový I Po 15.30-16.15 * Kytarový II Po 
16.15-17.00 * Výtvarné hraní St 14.00-15.30
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KINO OKO

KATYŇ  
Úterý 28. října jen ve 20.00 hodin
Polsko, 2007, drama, 126 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut. Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém posledním fi lmu 
zpracoval jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr polských vojáků a civilistů, který provedla 
sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. Film byl v roce 2008 nominován na Oscara v kategorii nejlepší 
neanglicky mluvený fi lm.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

DISASTER MOVIE                                                                                  
Úterý 28. října jen v 18.00 hodin
USA, 2008, parodie, 90 minut, mládeži přístupný, titulky
Parodie na katastrofi cké fi lmy od scénáristů a producentů SCARY MOVIE.  Vstupné 75 Kč
                                                            
DŽEMFEST 2008
V rámci letošního Džemfestu uvedou jeho pořadatelé dvě exkluzivní předpremiéry českých hudebních 
fi lmů:
PÍSNIČKÁŘ, KTERÝ NEZEMŘEL
Středa 29. října jen v 18.00 hodin
ČR, USA, 2007, 62 minuty, projekce z DVD
Američan Th omas Hasler, nemanželský syn slavného písničkáře Karla Hašlera, se v dokumentu Josefa 
Lustiga a Marka Jíchy vydává do Čech, aby se něco dozvěděl o svém otci. Doprovázen spisovatelem Arnoštem 
Lustigem navštíví místa spojená s Hašlerovým životem a s jeho tvorbou. Hrají Th omas Hasler, Arnošt Lustig, 
Zdeněk Svěrák a další.  Vstupné 50 Kč
PROJEKCE SE OSOBNĚ ZÚČASTNÍ REŽISÉR FILMU JOSEF LUSTIG.

ČESKÁ RAPUBLIKA
Středa 29. října jen ve 20.00 hodin 
ČR, 2008, 87 minut
První celovečerní fi lm o českém rapu. Tři přední čeští rappeři, deset skladeb a deset živých, někdy i živelných 
fi lmových situací… Ve fi lmu vystupují Orion, James Cole, Hugo Toxx, Hana Hegerová a další, hudba PSH, 
Supercroo, Indy & Wich + LA4.  Vstupné 70 Kč
 SPOLEČNÉ VSTUPNÉ NA OBA FILMY 100 Kč 

ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK                                        
Čtvrtek 30. října jen v 18.00 hodin, pátek 31. října, sobota 1. a neděle 2. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, 2008, komedie, 113 minut, od 12 let, titulky
Adam Sandler v hlavní roli komedie o příslušníkovi izraelského protiteroristického komanda, který předstí-
rá vlastní smrt, aby se mohl stát kadeřníkem v New Yorku…  Vstupné 75 Kč

STRACH(Y) ZE TMY          Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 30. října jen ve 20.00 hodin
Francie, 2007, 85 minut, mládeži přístupný, animovaný, černobílý
Šest nejlepších současných francouzských výtvarníků a animátorů vdechlo život svým nočním můrám. 
Jejich propletené příběhy tvoří dohromady dílo, jaké jste ještě neviděli… 
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
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BATHORY UVÁDÍME NAPOSLEDY!
Pátek 31. října, sobota 1. a neděle 2. listopadu jen v 19.30 hodin,  pondělí 3. listopadu jen ve 20.15 hodin, úterý 
4. a středa 5. listopadu jen ve 20.00 hodin
SR, ČR, UK, HU, 2007, historický, dobrodružný, 140 minut, od 15 let, širokoúhlý, české znění
Historický velkofi lm Juraje Jakubiska.  Vstupné 80 Kč 

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA       Hrajeme pro nejmenší
Sobota 1. listopadu jen v 16.15 hodin
ČR, 60 minut
Pásmo pohádek: Královna Koloběžka, Jak krtek ke kalhotkám přišel, Dorotka a drak, Dorotka a abeceda, 
Krtek a koberec, Krakonoš a ovčák.  Vstupné 30 Kč

ÚTĚK DO DIVOČINY                                       
Pondělí 3. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 148 minut, dobrodružné drama, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Strhující příběh mladíka, který se snažil přežít úplně sám v drsné aljašské divočině. Film natočený podle 
skutečné události.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč 

MONGOL - ČINGISCHÁN                               
Úterý 4. a středa 5. listopadu jen v 17.30 hodin
Německo, Kazachstán, Rusko, Mongolsko, 2007, historický, 129 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Strhující historický velkofi lm, který byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný fi lm. Režie 
Sergej Bodrov.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

ZRCADLA                                                          
Čtvrtek 6. listopadu jen v 18.00 hodin, pátek 7. listopadu jen v 17.30 hodin, sobota 8. listopadu jen v 18.30 
hodin, neděle 9. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, 2008, 110 minut, horor, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Zlo existuje… na druhé straně… Kiefer Sutherland v hlavní roli hororu, v němž hrají důležitou roli dé-
mony posedlá zrcadla v jednom vyhořelém obchodňáku. Zde dělá nočního hlídače bývalý policajt Ben… 
 Vstupné 75 Kč

PO SVATBĚ   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 6. listopadu jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Švédsko, 2006, 124 minuty, od 12 let, titulky
Humanitární pracovník Jacob dostal podivnou nabídku: mecenáš v dalekém Dánsku přispěje jeho indic-
kému sirotčinci, pokud se s ním ale Jacob sejde osobně. To, co ho tam čeká, změní jeho obchodní cestu 
v dramatickou zkoušku pro všechny zúčastněné.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč 

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA V RÁMCI FESTIVALU MĚSTO ČTE KNIHU - BOHUMIL HRABAL :
Pátek 7. listopadu jen v 19.30 hodin OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - ČR, 1966, 89 minut, režie Jiří Menzel
Sobota 8. listopadu jen ve 20.30 hodin SLAVNOSTI SNĚŽENEK - ČR, 1983, 83 minuty, režie Jiří Menzel
Neděle 9. listopadu jen v 15.00 hodin PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ - Fádní odpoledne, Sběrné surovosti, 
Mořská panna
Neděle 9. listopadu jen v 19.30 hodin OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE - ČR, 2006, 120 
minut, režie Jiří Menzel
Pondělí 10. listopadu jen v 19.30 hodin NĚŽNÝ BARBAR - ČR, 1989, 88 minut, režie Petr Koliha
Úterý 11. listopadu jen v 19.30 hodin PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA - ČR, 1994, 110 minut, režie Věra 

K
IN

O
 O

K
O



39

Caisová
Středa 12. listopadu jen v 19.30 hodin SKŘIVÁNCI NA NITI - ČR, 1969, 90 minut, režie Jiří Menzel 
 Vstupné na jednotlivé fi lmy 45 Kč

NÁVRAT ČÁPŮ                                                                
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. listopadu jen v 17.45 hodin
Slovensko, Německo, ČR, 2007, milostné drama, 96 minut, od 15 let, české titulky
Intimní příběh o mezilidských vztazích a hledání identity. Režie Martin Repka.  
 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

MADAGASKAR 2       Hrajeme pro děti
Čtvrtek 13. listopadu jen v 16.15 hodin, pátek 14., sobota 15., neděle 16., pondělí 17. a úterý 18. listo-
padu v 16.15 a v 18.00 hodin, středa 19. listopadu jen v 15.15 hodin 
USA, 2008, 86 minut, rodinný fi lm v českém znění
Stále spolu, stále ztracení… Pokračování dobrodružství hýčkaných zvířat newyorské ZOO, která 
se pokusila před třemi lety dostat do rodné Afriky. Místo toho se nečekaně ocitla na Madagaskaru 
a nyní je čeká cesta zpět… Animovaná rodinná komedie.  Vstupné 75 Kč
V pondělí 17.11. v 16.15 a v 18.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně 
tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děku-
jeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

ANGLICKÉ JAHODY                                                                                
Čtvrtek 13. listopadu jen v 18.00 hodin, pátek 14., sobota 15., neděle 16., pondělí 17., úterý 18. listo-
padu jen ve 20.00 hodin, středa 19. listopadu jen ve 20.30 hodin
ČR, 2008, drama, 114 minut, od 12 let
Příliš horký 21. srpen 1968… Osudový příběh generací, jejichž sen o svobodě a obyčejném šťast-
ném životě byl právě téhle srpnové noci násilně přerván. Hrají Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina 
Divíšková, Dáša Bláhová, Ivan Lupták, Marie Štípková a další. Režie Vladimír Drha.  Vstupné 80 Kč

UKRUTNĚ ŠŤASTNI             Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 13. listopadu jen ve 20.00 hodin 
Dánsko, 2008, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Za fasádou zdánlivě poklidného provinčního městečka se skrývají zneklidňující tajemství…
Groteskně laděné drama, které vyniká originální stylizací a poutavým vykreslením atmosféry obe-
stírající podivně vyšinutou komunitu. Vítězný fi lm letošního MFF Karlovy Vary.  
 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

MATKA TEREZA - PERO V BOŽÍ RUCE                          
Středa 19. listopadu jen v 17.00 hodin
Itálie, Anglie, Španělsko, 2004, životopisný, 200 minut, české znění
Životní příběh nositelky Nobelovy ceny míru, která zasvětila svůj život službě nejchudším mezi 
chudými. V hlavní roli Olivia Hussey, režie Fabricio Costa.  Vstupné 50 Kč

QUANTUM OF SOLACE                                                             
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hodin, pondělí 24. a úterý 
25. listopadu jen ve 20.00 hodin, středa 26. listopadu jen ve 20.30 hodin
USA, 2008, 107 minut, akční, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
James Bond opět v akci. V hlavních rolích Daniel Craig a Olga Kurylenko.  Vstupné 80 Kč 
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MALÉ OSLAVY         
Pondělí 24. a úterý 25. listopadu jen v 18.00 hodin
SR, ČR, Itálie, 96 minut, drama, od 12 let, slovenské znění 
Každý je někdy ztracený… Příběh o vztahu matky s dcerou v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá jako sex… 
V hlavních rolích Anna Šišková, Boleslav Polívka a Tereza Nvotová. Režie Zdeněk Tyc.  Vstupné 75 Kč

PATER PIO                                                                                    
Středa 26. listopadu jen v 17.00 hodin    
Itálie, 2000, životopisný, 190 minut, české znění
Životní příběh prostého řeholního bratra, který dokázal promluvit do lidských srdcí. V hlavní roli Michele 
Placido, režie Giulio Base.  Vstupné 50 Kč

KRTEK VE SNU                          Hrajeme pro nejmenší
Sobota 29. listopadu jen v 16.30 hodin
ČR, 75 minut
Pásmo pohádek: Krtek ve snu, Madlenčin zachránce, Dorotka a Ježibaba, Mikeš u cirkusu, Poplach na hradě, 
Kocourek Mňouk.  Vstupné 30 Kč

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!                                                               
Čtvrtek 27. listopadu jen v 18.00 hodin, pátek 28., sobota 29. a neděle 30. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hodin, 
pondělí 1. a úterý 2. prosince jen ve 20.00 hodin, středa 3. prosince jen v 18.00 hodin   
ČR, 2008, komedie, 90 minut, mládeži přístupný
Komedie o tom, že zkrachovat poctivým způsobem není nic snadného. Hrají Václav Vydra, Iva Janžurová, 
Mahulena Bočanová, Jiří Langmajer, David Kraus a další. Režie Martin Kotík.  Vstupné 80 Kč

DECH Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 27. listopadu jen ve 20.00 hodin
Jižní Korea, 2007, 84 minut, od 15 let, titulky
V krajním životním bodě se potkají manželka nevěrného boháče a trojnásobný vrah čekající na popravu. 
Jejich vztah zrodí podivný milostný čtyřúhelník… Režie Kim Ki-duk.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč           

JUNO                                                                                             
Pondělí 1., úterý 2. prosince jen v 18.00 hodin, středa 3. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, Kanada, 2007, komedie, drama, 96 minut, od 12 let, titulky                                                   
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách. Film získal Oscara za nejlepší scénář a právem se řadí 
mezi nejpovedenější snímky roku 2007.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

Připravujeme na prosinec: Hlídač č. 47, Muzikál ze střední, Niko, Nestyda, Umírající zvíře, Ženy, Kdopak 
by se vlka bál, Sněženky a machři po 25 letech, Madagaskar 2, Den, kdy se zastavila Země
Filmový klub: Dva dny v Paříži, Kauza Litviněnko

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!   
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 
představení. Vstupenky na všechna listopadová představení jsou v prodeji od 1. listopadu 2008.
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