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Před 330 lety
27. listopadu 1679 byla zatčena Marie Sattlerová a stala se první obyvatelkou Šumperka, obviněnou 

z čarodějnictví. Na příkaz tehdejšího majitele města knížete Liechtenštejna byl ustaven inkviziční 
tribunál, jehož ředitelem se stal Jindřich František Boblig z Edelstadtu. V šumperských procesech, 

které trvaly do roku 1696, přišlo o život pětadvacet obyvatel města a předměstí.

Před 150 lety
V roce 1859 byl založen Šumperský zemědělský spolek, 

který byl nejstarším hospodářským spolkem ve městě.

Před 100 lety
9. listopadu 1909 zahájila provoz první šumperská elektrárna, která se nacházela na konci ulice Příčné. 

V roce 1912 ji převzalo do svého vlastnictví město.

Před 90 lety
27. listopadu 1919 bylo zahájeno v budově zámku vyučování 116 žáků na české trojtřídní obecné škole. 
V roce 1928 byla přemístěna do nově postavené české obecné a měšťanské školy v dnešní ulici 28. října.

Před 70 lety
V roce 1939 získala vlastnické právo na Německý spolkový dům (dnešní budovu divadla) 

nacistická strana NSDAP. 

Před 55 lety
V roce 1955 zahájila činnost městská hudba (pozdější Modrá muzika).

Před 20 lety
21. listopadu 1989 proběhl u divadla první občanský mítink, zaměřený proti tehdejšímu režimu. 

22. listopadu 1989 bylo ustaveno v Šumperku Občanské fórum.
27. listopadu 1989 se sedmnáct tisíc lidí zúčastnilo dvouhodinové generální stávky.

29. listopadu 1989 byla odstraněna z parčíku pod bývalým zámkem socha Stalina a téhož dne 
odstoupilo předsednictvo OV KSČ v čele s tajemníkem A. Švédou.

   
Před 15 lety

4. listopadu 1994 zahájila činnost Záchranná služba Šumperk 
V listopadových komunálních volbách v roce 1994 zvítězila ODS, která získala 18,5% hlasu. Starostou 

města se stal Petr Krill (ODS).

Před 10 lety
9. listopadu 1999 byla ve vstupní hale židovského hřbitova odhalena pamětní deska se jmény 

84 šumperských židovských občanů, kteří zahynuli při holocaustu.   

Před 5 lety
18. listopadu 2004 byla ofi ciálně otevřena přístavba úřadovny MěÚ v Rooseveltově ulici.

24. listopadu 2004 zemřel skvělý historik a dobrý člověk docent František Spurný.
-ách-
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Listopad je v Šumperku již pátým rokem spojen s literárním a fi lmovým festivalem Město čte 
knihu. Zajímavá akce, která se zapsala do podvědomí veřejnosti, letos proběhne od čtvrtka 5. do 

úterý 10. listopadu a její pořadatelé, místní radnice spolu s knihovnou, DDM Vilou Doris, kinem 
Oko, Základní uměleckou školou, Gymnáziem, divadlem, muzeem a Domem kultury, představí 
tentokrát výběr z povídek Oty Pavla zaměřených na sport. 

Neobvyklý projekt má své kořeny v partnerském 
městě Bad Hersfeldu, během pěti let si ovšem šum-
perská akce našla vlastní osobitou tvář. Nicméně 
společný oběma městům je její smysl - prostřed-
nictvím jednoho konkrétního titulu připomenout 
velký význam četby pro každého z nás. 

Zatímco loni tak organizátoři učinili prostřed-
nictvím Bohumila Hrabala, letos se rozhodli věno-

vat pozornost literárnímu odkazu Oty Pavla. Číst 
se bude kniha Proč mám rád sport, kterou při této 
příležitosti vydalo opět nakladatelství Veduta Štíty. 
„Orientací na sportovní prózy Oty Pavla volně na-
vazujeme na letošní mapování historie i současnos-
ti šumperského sportu, které odstartovaly výstavy 
ve Státním okresním archivu a ve Vlastivědném 
muzeu. Vyvrcholením by pak měla být publikace 

Zatímco loni se četlo Setkání Bohumila Hrabala, letos se oraganizátoři rozhodli věnovat pozornost lite-
rárnímu odkazu Oty Pavla. Číst se bude kniha Proč mám rád sport, kterou při této příležitosti vydalo 
opět nakladatelství Veduta Štíty.
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cuje většina sportovních sdružení,“ říká ředitelka 
Městské knihovny Zdeňka Daňková. Jubilejní pátý 
ročník dává podle ní současně příležitost zapojit 
do festivalového čtení co nejvíce děti. I z tohoto 
důvodu zvolili pořadatelé netradiční začátek. 
„Ve čtvrtek 5. listopadu dopoledne, tedy 
první den festivalu, odstartuje z kniho-
ven v ulicích 17. listopadu a Temenic-
ké Čtenářská štafeta, která postupně 
navštíví šumperské školy. Místo štafe-
tového kolíku ponese knihu, ze které 
budou číst nejen děti, ale i hosté,“ pro-
zrazuje ředitelka knihovny.

Jak již bylo řečeno, číst se letos bude kniha 
Proč mám rád sport Oty Pavla, kterou ilustroval 
Jiří Slíva a kterou si budou moci zájemci koupit 
na podvečerních čteních. „Publikaci slavnostně 
pokřtíme během úvodního večera ve čtvrtek 5. 
listopadu v sále divadla a mezi kmotry uvítáme 
kromě výtvarníka Jiřího Slívy také prvního čtenáře 
knihy Ivo Šmoldase,“ říká Daňková. Po úspěšném 
comebacku na loňském happeningu v Loučné pak 
zpestří první večer hudební uskupení Dixielandu 
Loučná po jedenatřiceti letech. Vstupenky si při-
tom mohou zájemci koupit za padesát korun v po-
kladně divadla.

Čtení knihy na pokračování bude mít letos opět 
charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obec-
nými lidskými hodnotami. Pavlovy texty se budou 
číst vždy od páté odpolední postupně v kulturních 
a společenských zařízeních města za účasti osob-
ností kultury a společenského života, šumperských 
studentů a také hudebníků, kteří čtené slovo doplní 
hudbou a zpěvem. Jednotlivá setkání s knihou se 
tak odehrají v místním divadle, v kině Oko, zkušeb-
ně sboru Motýli na „Komíně“, v knihovně, klášter-
ním kostele a v G-klubu. 

Na podvečerní čtení naváží opět fi lmová před-
stavení v kině Oko, které připravilo bohatou pře-
hlídku fi lmů se sportovní tematikou. „Ve dvou na 
sebe navazujících hracích časech promítne kino 
každý den fi lmy z naší i světové fi lmografi e. Tato 
pestrá mozaika klasických sportovních snímků pro 
děti i dospělé a ojedinělých dokumentů zachycuje, 
stejně jako texty Oty Pavla, krásné i dramatické 
stránky nejrůznější sportovních disciplín,“ podotý-
ká Daňková. Milovníci fi lmového plátna se tak mo-

hou těšit jednak na klasiku, jako jsou české fi lmy 
Synové hor, Ivana v útoku či Metráček, jednak na 
vrcholné světové snímky ze současnosti, například 
fi lmy Pokojný bojovník (USA, Německo 2006), 
V zajetí rychlosti (USA, Nový Zéland 2005 - mo-

tocyklový sport), Extrémní svahy (USA 2005 
- snowboarding) či Golfový sen (USA 

2005 - golf). V neděli odpoledne pak 
proběhne jako bonus přehlídka vítěz-
ných snímků z Mezinárodního festi-
valu sportovních fi lmů SPORTFILM 
Liberec 2008.

Chybět letos nebude ani sobotní hap-
pening. Jeho dějištěm bude tenisová hala 

TJ Sokol Šumperk. Závěrečné čtení knihy 
Proč mám rád sport ukončí v úterý 10. listopadu 
Motýli. „Nicméně již následující podvečer přivítá-
me hosta, který tvorbu Oty Pavla velmi inspiroval. 
Jako ex-post Město čte knihu nabízíme všem zá-
jemcům besedu s protagonistou jedné z knih Oty 
Pavla, olympijským vítězem Jiřím Raškou,“ prozra-
zuje ředitelka knihovny.   

Pravidelnou součástí festivalu Město čte knihu se 
již staly výstavy. První z nich bude zahájena ve čtvr-
tek 5. listopadu o půl čtvrté odpoledne v muzeu, 
které nabídne grafi ky a kresby Jiřího Slívy. Druhá 
výstava, jež bude k vidění od pondělí 9. listopadu 
v Městské knihovně, připomene předchozí čtyři 
ročníky akce Město čte knihu, a to prostřednictvím 
fotografi í Jana Valchaře, který celý projekt od po-
čátku pilně dokumentuje. 

„Akce Město čte knihu spojuje řadu partnerů, 
jejichž počet se každým rokem zvyšuje, což je sa-
mozřejmě dobrá zpráva. S účastí počítají základní 
i střední školy, studenti Obchodní akademie se 
již tradičně podílejí na přepisování textů ke kni-
ze, Gymnázium pak připravuje podvečerní čtení, 
vznikají galerie dětských kreseb ve školách… To 
vše by se nemohlo konat bez podpory řady fi rem,“ 
zdůrazňuje Daňková. Současně připomíná, že kni-
hu Proč mám rád sport je možné číst i v klubech, 
volnočasových zařízení či společenských organiza-
cích, kteří budou mít o spolupráci zájem. „Věříme, 
že letošní nabídka veřejnost osloví a že se nám po-
daří získat posluchače a návštěvníky, které setkání 
nad knihou potěší,“ uzavírá Daňková a připomíná, 
že podrobný program festivalu je zveřejněn na ad-
rese www.mestocteknihu.cz. -zk-
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► Čtvrtek 5. listopadu od 8 hodin 
Čtenářská štafeta: Ota Pavel: Jak to tenkrát běžel Zátopek 
Čtou Jiří Bartoň, Vendula Fialová,  Olga Kaštická, Petr Král, Jan Kroneisl, David Ohnutek, Alexandr 
Stankuš, Jaroslava Vysloužilová + děti v knihovnách a školách. Knihovna 17. listopadu 8.00, SŠ, ZŠ a MŠ 
Hanácká 9.00, ZŠ Dr. Beneše 10.00, Gymnázium 11.00, ZŠ Hluchák 12.00. Knihovna Sever, Temenická 
ul. 8.00, ZŠ Sluneční 9.00, ZŠ Šumavská 10.00, ZŠ Vrchlického 11.00. 

► Čtvrtek 5. listopadu v 15.30 hodin v Rytířském sále muzea 
Vernisáž výstavy kreseb a grafi k Jiřího Slívy
Hudební doprovod Marcela Nováková.

► Čtvrtek 5. listopadu v 17 hodin v divadle Šumperk 
Zahájení festivalu
Křest knihy Ota Pavel: Proč mám rád sport? Běh Prahou čte Ivo Šmoldas. Hudba Dixieland Loučná po 
31 letech.  Vstupné 50 Kč v předprodeji divadla 

► Čtvrtek 5. listopadu v 19.30 hodin v Divadle Hrádek 
Pásmo dokumentárních fi lmů Jana Špáty o sportu  Vstup volný

► Pátek 6. listopadu v 17 hodin v kině OKO
Brankář, Na silnici k Vratislavi, Proč jsem se nestal světovým Hráčem
Čtou studenti Gymnázia. Hudba: Tomino a Přemek Ptáček (O5&Radeček).   Vstup volný

► Pátek 6. listopadu v 18.30 hodin v kině OKO
Metráček , 77 min.,ČR 1971, režie Josef Pinkava, dětský, sportovní.  Vstupné 25 Kč

► Pátek 6. listopadu ve  20 hodin v kině OKO
Pokojný bojovník, USA, Německo, 2006, 120 min., sportovní drama.  Vstupné 40 Kč

► Sobota 7. listopadu v 17 hodin v tenisové hale TJ Sokol Šumperk, U Tenisu 4
Proč mám rád sport, Sedm deka zlata, Salto nazad
Čtou Jiří Konečný, Petr Král, Olga Kaštická. Hudba Teens Jazz Band Velké Losiny. Exhibiční tenis Eva 
Rutarová, Barbora Vykydalová. Taneční vystoupení ZUŠ Šumperk.  Vstup volný

► Sobota 7. listopadu v 18.45 hodin v kině OKO
Ivana v útoku, 64 minuty, ČR, 1963, režie Josef Pinkava. Dětská sportovní komedie.  Vstupné 25 Kč

► Sobota 7. listopadu ve 20 hodin v kině OKO
V zajetí rychlosti, USA, Nový Zéland, 2005, 127 minut. Sportovní drama.  Vstupné 40 Kč

► Neděle 8. listopadu ve 14.30 hodin v kině OKO 
Vítězné fi lmy Mezinárodního festivalu sportovních fi lmů
SPORTFILM LIBEREC 2008   Vstup volný    

► Neděle 8. listopadu v 17 hodin na Komíně ve 3. patře 
Uda Dukla - ra ra ra, O šířku gumy 
Čtou Alexandr Stankuš, Hana Vonzino. Hudba Karel Cvrk a Drum orchestra.  Vstup volný

► Neděle 8. listopadu v 18.30 hodin v kině OKO
Extrémní svahy, 110 minut, USA, 2005. Sportovní dokument.  Vstupné 40 Kč

► Pondělí 9. listopadu v 17 hodin v knihovně
Zahájení výstavy Město čte knihu na fotografi ích Honzy Valchaře
Skokani, Plná bedna šampaňského. Čtou Bohdana Pavlíková, Petr Král. Hudba Gracioso Quin-
tet.   Vstup volný

► Pondělí 9. listopadu v 18.30 hodin v kině OKO
Dědeček automobil, 98 minut, ČR, 1956, režie Alfred Radok, komedie.  Vstupné 25 Kč

► Pondělí 9. listopadu ve 20.15 hodin v kině OKO
Golfový sen, 120 minut, USA, 2005. Sportovní drama.  Vstupné 40 Kč
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Knihovna 
na 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 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihovnaspk.cz. V pon-
dělí 9. listopadu bude v knihovna v ul. 17. listopadu půjčovat pouze do 16 hodin, od 17 hodin se koná 
kulturní akce v rámci festivalu Město čte knihu. 

► Úterý 10. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele
Nejhezčí den Daniela Groussarda, Jak Bohoušek Váňa oplatil hořký slzy Marušky Kettnerový…
Čtou a zpívají Motýli. Slavnostní ukončení festivalu.  Vstup volný

► Úterý 10. listopadu v 18.30 hodin v kině OKO
Outsider
75 minut, ČR, 1987, režie Zdeněk Sirový. Sportovní, rodinný, drama o cestě za snem stát se profesionál-
ním dostihovým závodníkem.  Vstupné 25 Kč

► Úterý 10. listopadu ve 20 hodin v kině OKO
Synové hor
96 minut, ČR, 1956, režie Čeněk Duba. Podle skutečné události. Tragická smrt našich lyžařských  závod-
níků Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. Drama.  Vstupné 25 Kč 

► Středa 11. listopadu v 17 hodin v G-klubu
Ex-post Město čte knihu: Pohádka o Raškovi
Čtou Lukáš Matěj, Lenka Košťáková, Václav Vítek. Hudba Zdeněk Dočekal. Posezení a beseda s olympij-
ským vítězem Jiřím Raškou.  Vstup volný

Druhé setkání v rámci již čtvrtého ročníku 
Klubu podvečerního čtení Leporelo chystá na 
listopad Městská knihovna Šumperk. Setkání 
dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou litera-
turou, nazvané tentokrát Barvy podzimu aneb 

s drakem Větrolínem podzimní krajinou..., 
proběhne ve čtvrtek 12. listopadu v 17 hodin 
v prostorách knihovny Sever v Temenické 
ulici 5. Více informací na www.knihovnaspk.
cz/sever/.  -red-

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Město čte knihu na fotografi ích Jana Valchaře

Výstava bude zahájena v pondělí 9. listopadu v 17. hodin.
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VYHRÁT VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2010 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na 
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 

pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručování). Na stáncích 
přitom bude stát jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumper-
ka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné 
vstupenky na některé pořady Domu kultury a Di-
vadla, na fi lmové představení v Kině Oko, knihu 
Oty Pavla Proč mám rád sport, jež byla vydána 
u příležitosti letošního festivalu Město čte knihu 
a kterou do soutěže věnuje Městská knihovna. 
Další ceny připraví pro vylosované předplatite-
le Vlastivědné muzeum Šumperk a také Město 
Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat re-

dakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslo-
vou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří si 
koupí listopadové nebo prosincové číslo Kulturní-
ho života, mohou pouze vyplnit a zaplatit přilože-
nou složenku. Pokud chcete dostat lednové číslo 
KŽŠ, které vychází ještě před letošními Vánocemi 
a jehož obálka bude dílem studentů oboru pro-
pagační grafi ka na SPŠ a VOŠ Šumperk, včas, je 
potřeba předplatné zaplatit do 15. prosince 2009! 
Do slosování budou zařazeni předplatitelé, kteří 
zaplatí složenku do pondělí 4. ledna 2010. -zk-

Jméno Libuše Kostřicové je spojeno se škol-
stvím, Sokolem a Klubem československých 
turistů.  Foto: archiv

Sté narozeniny by v polovině listopadu osla-
vila paní Libuše Kostřicová (* 18.11. 1909, 
† 21.2. 1997). Její jméno má mnoho Šum-
peranů spojeno s prvními léty na škole, se 
Sokolem a Klubem československých turistů.  
Libuše Kostřicová, jež pochází z Nového Měs-
ta na Moravě, přišla do Šumperka v létě roku 
1945. A ihned se zapojila do společenského 
života v poválečném vysídleném městě - spo-
luobnovovala Sokol a Klub československých 
turistů. Významně se podílela na vzniku 
a provozu sokolského letního tábora v Chras-
ticích a v Sokole pracovala jako vedoucí 
žactva i ve funkci župní vedoucí žactva. Po 
zrušení Sokola pokračovala v práci s mláde-
ží a vedla žákyně v TJ Lokomotiva Šumperk. 
V rámci KČST se pak podílela na obnově 
českého turistického značení v Jeseníkách. 
Mnoho Šumperanů však na ni vzpomíná 
hlavně jako na oblíbenou učitelku - od počát-
ku padesátých let učila na prvním stupni na 
Komenského základní škole (dnes centrum 
Komín) a po odchodu do důchodu i brigád-
nicky až do konce sedmdesátých let na dalších 
šumperských základních školách. -jh-
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GYMNÁZIUM OSLAVILO DEVADESÁTINY

Téměř rodinná atmosféra vládla v pátek 2. a v sobotu 3. října v budově šumperského Gymnázia. 
Chodbami a místnostmi procházeli návštěvníci všech věkových kategorií, doprovázeni dnešními 

studenty. Mnozí z nich skrývali jen těžko dojetí, po letech totiž zavítali do míst, s nimiž mají spojeno 
množství vzpomínek. A důvod? Škola, kterou v minulosti absolvovali, letos oslavila neuvěřitelné 
devadesátiny.

U příležitosti kulatého výročí uspořáda-
li stávající kantoři a gymnazisté nejen Dny 
otevřených dveří, ale také důstojnou naro-
zeninovou „párty“ v Domě kultury. Bohatou 
historii i současnost pak připomněli vydáním 
vzpomínkového kalendáře pro rok 2010 a Al-
manachu, obsahujícího dobové dokumenty, 
historické fotografie, ilustrace a příspěvky ně-
kdejších i současných studentů.

Řada bývalých absolventů, jež zamířila do 
školní budovy, podlehla vzpomínkám nejen 
při vkročení do učeben, kam je doprovázeli 
dnešní studenti, ale také při prohlížení kronik. 
„Vzpomínek je opravdu hodně. Okna i dlažba 
jsou stejné, ale vybavení se nedá vůbec srovnat. 
Škola má úplně novou tělocvičnu, je to tu mno-
hem hezčí,“ svěřil se se svými dojmy Vladimír 
Klen, který na škole maturoval před devětačty-
řiceti lety. Podobného názoru byla i skupinka 
bývalých spolužáků, maturantů z roku 1958, 
kteří na studentská léta vzpomínali v impro-
vizovaném bufetu, zřízeném v jedné z učeben. 
„Jsem překvapená, jak je teď škola vybavená. 
My zažili kasárenskou strohost, dnes naopak 

působí velmi přátelsky,“ pochválila dnešní 
prostředí školy lékařka Marie Daum, která po 
sedmiletém působení v Sýrii žije již třicet let 
v Německu a do Šumperka přijela speciálně na 
oslavu a sraz s bývalými spolužáky. „Podívali 
jsme se i do naší tehdejší učebny ve druhém 
patře, zavzpomínali na drobná školní alotria 
a byli jsme tak trochu melancholičtí. Spolužač-
ky jsou ovšem neobyčejně svěží dámy, takže 
se zdá být nemožné, že jsme maturovali před 
jedenapadesáti lety,“ podotkl s úsměvem Jiří 
Spáčil, který se po absolvování vysoké školy na 
Gymnázium v roce 1965 vrátil coby učitel. Jed-
nou z kolegyň přitom byla i další členka sku-
pinky, spolužačka Alena Fernichová. 

Devadesátiletou historii školy i současný 
bohatý a mnohostranný život Gymnázia při-
pomněl během narozeninové oslavy v místním 
Domě kultury ředitel Vladimír Vlček. Škola se 
podle něj může pochlubit devíti tisíci absolven-
ty, z nichž mnozí byli a jsou úspěšnými vědci, 
lékaři, pedagogy, podnikateli či vysokými stát-
ními úředníky, mnoho dalších se pak výrazně 
prosadilo na poli uměleckém či sportovním. 
„Všichni ale mají jedno společné - maturitu 

Gymnázium otevřelo začátkem října své dveře veřej-
nosti. Velký zájem byl o staré kroniky, nechyběla ani ta 
první s úvodním zápisem z roku 1919.           Foto: -zk-

V improvizovaném bufetu, zřízeném v jedné z učeben, 
vzpomínala na studentská léta i skupinka bývalých 
spolužáků, maturantů z roku 1958.  Foto: -zk-
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Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé kon-
certy tři zajímavé charitativní projekty a poslední 
z nich již tradičně pomůže dětem z místního Koje-
neckého ústavu. První koncert bude v neděli 29. lis-
topadu hostit kostel sv. Jana Křtitele. Od 16 hodin 
zde bude zpívat Šumperský dětský sbor. Výtěžek 
z koncertování půjde na podporu Základní spe-    
ciální škole Pomněnka o.p.s. O týden později, v ne-
děli 6. prosince, vystoupí v 16 hodin v klášterním 
kostele varhaník Jan Horníček, klavírista Zdeněk 
Dočekal a pěvecké sdružení Avonotaj. Peníze, které 
vyzpívají, pomohou Asociaci rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí v ČR - šumperskému Klubu 
Čtyřlístek. Posledním projektem, který letošní kon-
certní cyklus představí a podpoří, je místní pobočka 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 
Třetí adventní koncert, na němž se představí skupi-
na mládeže místní římskokatolické farnosti Spolczo 

a sdružení milovníků kultury a hudby VADA - Čen-
gola, proběhne v neděli 13. prosince v 16 hodin 
v evangelickém kostele na náměstí Svobody. O tři 
dny později, ve středu 16. prosince, pak v 17 hodin 
završí adventní koncertování již tradiční zpívání ko-
led u radnice. Výtěžek tohoto koncertu Šumperský 
dětský sbor každoročně věnuje místnímu Kojenec-
kému ústavu.

„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme minulý rok 
vybrali téměř devětatřicet tisíc korun, a to i díky 
prodeji krásných adventních pohlednic. Autorem 
letošní perokresby je šumperský výtvarník Václav 
Tomek,“ uvedla organizátorka adventních koncer-
tů Hana Havlíčková. Pohlednice si mohou zájemci 
koupit nejen na adventních koncertech, ale také 
během několika předvánočních akcí Domu kultury 
a k dostání budou rovněž v knihkupectví DUHA 
v ulici Čsl. armády. -zk-

ADVENTNÍ KONCERTY ZAHÁJÍ ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR

Předvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen s cyklem čtyř adventních koncertů. Ty 
nabídnou již pojedenácté nejen chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomoci 

a charitě. První z koncertů, jež pořádají místní Dům kultury ve spolupráci s Centrem pro rodinu, 
římskokatolickou farností, sborem Českobratrské církve evangelické a Vlastivědným muzeem, je 
naplánován na poslední listopadovou neděli.

na našem Gymnáziu, která byla a je základním 
odrazovým můstkem,“ řekl Vlček. Současně 
dodal, že dnes navštěvuje čtyřleté a osmileté 
Gymnázium téměř sedm set studentek a stu-
dentů, které vzdělává na šest desítek aprobova-
ných pedagogů. „Se studentským životem jsou 
spojeny nejen nádherné vzpomínky, ale také 
humorné historky. V tuto chvíli bych si přál, 
pokud se budete zaobírat vzpomínkami, abys-
te vytáhli jen ty nejkrásnější. Tato škola si je 
opravdu zaslouží,“ obrátil se k přítomným v sá-
le Vladimír Vlček a vyzval všechny k přípitku 
na oslavu minulosti, současnosti i budoucnosti 
šumperského Gymnázia. -zk-

Na narozeninové oslavě v  Domě kultury se sešli 
nejen současní kantoři a studenti, ale především 
absolventi Gymnázia a někdejší členové profesor-
ského sboru.                                               Foto: -zk-

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Kresba, malba, plakátová tvorba

Nejnovější prezentace studentů nynějšího čtvrtého ročníku výtvarných oborů 
VOŠ a SPŠ Šumperk je k vidění do 5. listopadu.
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ASPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Úterý 27. října od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 29. října od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Úterý 10. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 12. listopadu od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Tři „K“.   Vstupné 40 Kč

Úterý 24. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 26. listopadu od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.   Vstupné 40 Kč

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

Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin
Mateřské centrum

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.

GALERIE J. JÍLKA

Oldřich Šembera, „Přírodou“ (fotomalba)

V prostředí olomouckých výtvarníků je Oldřich 
Šembera (1948) z nejobětavějších; má zásadní po-
díl na vzniku dnes už významné Galerie Caesar 
a na vyhraněné podobě jejích tiskovin. Obraz tam-
ní výtvarné scény je 
bez něho neúplný, 
a proto mu po léta 
výstavu nabízím. 
Po roce 1989 ho ale 
okolnosti donutily 
věnovat se převážně 
výdělečné činnos-
ti, když v důsledku 
restitucí přišel o byt 
i ateliér. Teprve kon-
cem devadesátých 
let se k volné práci 
mohl vrátit a svitla 
naděje, že nabídku 
v dohledné době 
přijme. Loni zjara 
jsme se konečně na 
výstavě domluvili. 

Současná podoba 

jeho výtvarné řeči na předchozí obsahem plynule 
navazuje, technicky se ale od první etapy výrazně 
liší. Zůstala v ní pevná vazba k přírodě, důvěrně 
známé a všude nadosah blízké, zahrnující ji zá-
roveň ve vnitřní celistvosti. Malíř, který z ní čer-
pá a s ní žije s vědomím její nenahraditelné ceny, 

vnímá míru jejího 
ohrožení daleko 
dřív, než vejde do 
obecnějšího pově-
domí. Ekologické 
téma předchozí 
malby ukládá nyní 
do spodních vrstev 
výpovědi, zaměře-
né teď na chvějivé 
světlo a na samu 
skladbu živé pří-
rody, v houštinách 
větvoví panenské 
a sebeobnovující. 

◄     O. Šembera: 
„Chrastí“, 2006, 
fotomalba, plátno 
140 x 140 cm
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K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Dnešní Hasičský dům v Nemocniční ulici je 
spjat se šumperským Měšťanským střeleckým 
spolkem. Původně střelecké bratrstvo sdružo-
valo měšťany, kteří se aktivně připravovali na 
obranu města výcvikem v lukostřelbě, v po-
užívání samostřílů a později střelných zbraní. 
23. května 1673 byla vydána statuta střeleckého 
bratrstva. Každý rok se konala soutěž o krále 
střelců, který dostával odměnu z městské po-
kladny. Členství ve spolku bylo výsadou nej-
přednějších měšťanů a od 19. století nejbohatších 
podnikatelů.

Střelnice byla původně umístěna v městském 
hradebním příkopu pod bývalým zámkem 
(v dnešním parčíku u Husova nám.) a v roce 
1795 ji přemístili do prostoru mezi dnešním 
domem Gen. Svobody č. 29 a Sady B. Martinů. 
Roku 1824 koupilo bratrstvo od nadporučíka J. 
Nowaka hospodářskou usedlost, která stávala 
v místech dnešního hasičského domu. Patři-
la k ní také stodola, stáj a zahrada. S pomocí 
města byl postaven střelecký dům s hostincem 
a v zahradě vznikla střelnice. Členové střelec-
kého bratrstva začali nosit uniformy, které tvo-
řil šedý frak se zelenými výložkami a stříbrem 
protkanými šňůrami, modré kalhoty, vysoké 
holínky, vysoký klobouk s perem a rohem na 
střelný prach.

V roce 1842 se z bratrstva střelců stal spolek 
ostrostřelců. Ve střeleckém domě byl zvětšen 
sál, v zahradě byl instalován kolotoč a v roce 
1845 kuželna. Objekt střelnice se stal oblíbeným 
společenským místem. Budova byla stavebně 
upravována, například v roce 1850 byla při-

stavěna lednice, jídelna a kuřárna, upravována 
byla zahrada - v roce 1855 byla upravena hráz 
Bratrušovského potoka a vysázena byla kašta-
nová alej. Roku 1861 přestavěl objekt šumper-
ský stavitel Josef Bayer a dal mu novogotickou 
podobu. Ve své době se jednalo o opravdu re-
prezentativní stavbu s nádherným společen-
ským sálem (v roce 1874 vyzdobeným nástropní 
malbou od malíře F. Wolfa), který se na dalších 
čtyřicet let stal (do vzniku budovy dnešního di-
vadla v roce 1902) společenským a kulturním 
centrem Šumperka, v němž probíhaly všechny 
nejdůležitější akce, jako plesy, divadelní před-
stavení, několikrát v něm vystupovala dokonce 
vídeňská opera.

V roce 1885 zpracoval architekt Karel Seidl 
plán nové haly, postavené v zahradě, v bezpro-
střední blízkosti vlastní střelnice, která se nachá-
zela u plynárny. Ta pak sloužila nejen střelcům, 
ale také bruslařskému spolku a cyklistickému 
spolku, které si v bezprostřední blízkosti posta-
vily kluziště (1891) a cyklistickou dráhu (1897).

V roce 1929 byl objekt střelnice renovován. 
V sále byla zhotovena štukatura se střeleckými 
emblémy, zvětšena byla krásná klubovna spol-
ku, rekonstrukcí prošla také samotná střelnice 
a střelecká hala. Střelnice byla vybavena terči 
pro vzdálenosti 150 a 300 metrů, instalován byl 
pohyblivý zvířecí terč a terč na střelbu z pis-
tole. Po 2. světové válce získali objekt nejprve 
vojáci (marně o něj usiloval několik let šum-
perský Sokol) a v 50. letech šumperský požární 
sbor. Do dnešní podoby byl objekt přestavěn 
v 60. letech.  -ách-

Vrací se s ní do vzpomínek, snad až na práh dět-
ství. Míří k trvalým hodnotám místa a ke všemu 
tomu, co s jejich ztrátou k naší škodě z lidské pa-
měti mizí a životodárná pouta zpřetrhává. Dobře 
ví, že někam patříme, máme své kořeny, jsme se 
svým místem bytostně srostlí  - a v tom se podo-
báme stromům. 

Návratem z centra města do Hodolan našel si 
klidnější místo k soustředění. Nic mu tam ne-
chybí. Techniku druhé etapy dala mu jeho prá-

ce výdělečná. Nouzi proměnila v zisk. Zrodila se 
vystavená foto-grafi ka; přesněji snad foto-malba. 
Citem pro formu ji tříbí a ladí; strojovost pro-
středků zásahem proměňuje, vedlejší vypouští, 
pro něho podstatné ponechává. Dává jí svůj vlast-
ní smysl, živoucí rytmus a řád.

Výstava, zahájená ve středu 4. listopadu 
v 18 hodin za autorovy přítomnosti, potrvá do 
neděle 29. listopadu 2009. Přijďte, jste zváni. 

 Miroslav Koval
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Podoba měšťanské střelnice kolem roku 1915 na pohlednici vydané šumperským nakladatelstvím Wanke. 
Po 2. světové válce získali objekt nejprve vojáci a v padesátých letech šumperský požární sbor. Do dnešní 
podoby byl objekt přestavěn v šedesátých letech.  Nové foto J. Pavlíček
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Koncem léta letošního roku vyšla další z „pohádkových“ knih spisovatele Miroslava Kubíčka „Pradědovy 
pohádky aneb Pohádkový cestopis Jeseníků“. V doprovodu pohádkových bytostí skřítků  a víl a za 

vydatné pomoci zvířátek - průvodců projdeme cestami necestami, vrchy a dolinami, lesy a holinami celé 
nám dobře známé oblasti našich překrásných hor, abychom spolu s hlavními postavičkami přidělili všem 
dosud bezejmenným útvarům vhodná jména. Děje se tak na přání všemocného vládce hor „Praděda“, 
který nechce mít ve svém regionu nepřehledné nepřehledno. A tak před námi defi lují všechny ty dnes již 
dobře známé Obří skály a Bílé skály a Ztracené skály... a také Jelení loučky a Jelení studánky a Medvědí 
doly a Česnekové doly a Divoké doly…a…a…a tak dále.

„Od jara do podzimku přešli mnoho kopců a do-
lin, teď se vracejí do míst svého domova, když pozna-
li, že všechny jesenické hory jsou jim blízké, protože 
se dotýkají jejich života.“

Naše pohádkové bytůstky putují za splněním Pra-
dědova „domácí úkolu“ celé dlouhé dny rozlehlým 
krajem, nepřehledným terénem, a přesto z autorova 
vyprávění získáme dojem, že se nám Jeseníky celé 
vejdou do dlaně. Tak lehkým dojmem působí na 
čtenáře vypravěčské a jazykové umění autora. Ani 
stopa po obtížnosti namáhavých horských výstupů. 
Možná je to tím, že ... jsme přece v pohádce…, a tak 

„pokynul větru, aby roznášel do všech stran poselství 
poutníků, kteří objevují a pojmenovávají krásu hor“. 
A krása hor je přímo úměrná kráse jazyka knihy plné 
hravosti, k níž vybízí i malé čtenáře, jimž především 
jsou Pradědovy pohádky určeny… „Proč by slunko 
nemohlo slunit… a vítr se kotoulit... když ležící déšť 
pomalu odtéká… a léto již bylo trochu unavené… 
když tma zamkla údolí a hory“. 

Pohádky Miroslava Kubíčka byly zařazeny do povin-
né četby žáků základních škol. Jeho pohádková čeština 
je moderní a zjevně současná, obohacena novotvary 
a slovními hříčkami … mlha s mlhou mlžila kdeco… 
lišák se lišácky usmál…, a přitom je psána jazykem, 
kterému děti rozumí a který podněcuje jejich přiroze-
nou zvídavost. Pohádkovou atmosféru knížky vhodně 
doplňuje svými ilustracemi Miroslava Šulcová. 

V Pradědových pohádkách nás vypravěč tajemný-
mi stezkami přivádí do vzdálených míst tam někde 
v horách, kde lidská představivost vidí „zkamenělé-
ho vozku“ a lidská fantazie vzápětí zatouží vytvořit 
příběh o zkamenělém vozkovi…, neboť pohádky 
jsou i dávné příběhy i plody naší fantazie a představi-
vosti… Vozka při setkání s pánem hor neunese tíhu 
putování a klením přivádí sebe navěky do rodiny zka-
menělých nespokojenců, jejichž osud z pohledu lidí 
je jistě kamenně krutý…, ale na druhé straně usazeni 
navěky ve svém  kamenném „převleku“ stali se před-
obrazem míst, jež dodnes dojímají lidi svou krásou.

Na závěr mého malého zamyšlení nad knihou 
pohádek našeho dnes již známého autora Miroslava 
Kubíčka mi dovolte, abych vám doporučila nechat 
na sebe působit blahodárným účinkem poezii kou-
zelných příběhů, jež jsou úzce spjaty s kouzelným 
krajem Jeseníků i krásou jazyka, jejž nazýváme svým 
rodným jazykem. Knihu vydalo Sdružení cestovního 
ruchu Jeseníky v nákladu šestnáct tisíc výtisků. 
 Danuše Poprachová

Knihu spisovatele Miroslava Kubíčka „Pradědovy 
pohádky aneb Pohádkový cestopis Jeseníků“ letos 
vydalo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.
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NA LISTOPADOVÉ KONCERTOVÁNÍ

V měsíci listopadu se mohou šumperští po-
sluchači potkat s naším zpíváním hned třikrát. 
Nejprve v úterý 9. listopadu v 17.00 hodin v kláš-
terním kostele zazpíváme v rámci cyklu Město 
čte knihu pár písniček jako doprovod k textům 
Oty Pavla, jemuž je letošní literární setkávání vě-
nováno. Dvě povídky Oty Pavla uslyšíte v podání 
členky činoherního souboru Divadla na Vino-
hradech Lucie Polišenské. 

Tradiční První koncert Růžových dětí připra-
vujeme na neděli 15. listopadu v 16.00 do vel-
kého sálu Domu kultury Šumperk. Sedmnáctý 

První koncert Růžových dětí opět představí naše 
nejmladší zpěváčky spolu se všemi jejich zkuše-
nějšími soukmenovci. V pestrém programu si tu 
svou oblíbenou písničku jistě vybere každý z po-
sluchačů. 

Listopadové zpívání naše děti uzavřou v neděli 
29. listopadu v 16.00 hodin ve farním kostele sv. 
Jana Křtitele při prvním z řady letošních advent-
ních koncertů. Tři příležitosti, tři odlišné tváře 
našeho sboru. Přijďte a dopřejte si pěkné chvíle 
s dětmi, které zpívání baví. Pobavíme i vás. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

DŮM KULTURY

Čtvrtek 5. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Nerez - Pocta Z.N.
Recitál oblíbené folkové skupiny Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského se vzpomínkou na tvorbu paní 
Zuzany Navarové. Jako host vystoupí zpěvačka Klára Výtisková, známá z působení v progresivní mla-
dé kapele Toxique.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 180 Kč

Pátek 6. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Flamenco večer s Carmen
Exotické španělské rytmy v tanci i áriích z Carmen! V komponovaném pořadu vystoupí vynikající 
tanečnice Jana Drdácká a mezzosopranistka Edita Adlerová. Árie z opery G. Bizeta „Carmen“ budou 
uvedeny v původní podobě. Zpěv a tanec doprovodí kvintet znamenitých hudebníků ve složení špa-
nělská kytara, fl étna a violoncello. Vstupy Carmen budou doplněny španělskými písněmi a prostří-
dány tancem fl amenco a hrou na kastaněty, perkuse a doprovodem fl amenkového zpěváka. Emoce 
jednotlivých scén dokreslí krásné kostýmy, tradiční i moderní.  Vstupné 140, 160 a 180 Kč 

Sobota 7. listopadu od 10 do 13 hodin v sále pohybové výchovy DK
Flamenco workshop
Jedinečná šance poznat tajemství kouzelného tance Flamenco pod vedením špičkové tanečnice Jany 
Drdácké. Interaktivního kurzu se mohou zúčastnit úplní začátečníci i pokročilí. Na  workshop je nut-
né se přihlásit předem, rezervace na tel. č. 583 363 038 nebo 724 220 946 (p. Knápková). 
 Vstupné 250 Kč 

Neděle 8. listopadu od 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Exkluzivní host: Damir a Vladko (Chorvatsko). Zábavné odpoledne se spoustou pěkných písní v po-
dání oblíbené dvojice Eva a Vašek z Kotvrdovic. Tříhodinový pořad zpestří přátelé Evy a Vaška, chor-
vatské duo Damir a Vladko, kteří uvedou krásné dalmatské melodie a budou u nás natáčet nové CD. 
 Vstupné s místenkou 150 Kč 
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BLUES ALIVE XIV.
Pořádá Blues Alive, s.r.o. ve spolupráci s Domem kultury Šumperk pod záštitou hejtmana Olo-
mouckého kraje Martina Tesaříka a starosty města Šumperka Zdeňka Brože. Akce se koná za fi -
nanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Města Šumperka, Višegradského 
fondu, velvyslanectví USA v Praze, Nadace ČHF a Nadace OSA. Bližší informace na stránkách 
www.bluesalive.cz.
Generální partner: Daňové poradenství Tomáš Paclík. Hlavní partneři: Pramet, skupina ČEZ. Part-
neři: Pilsner Urquell, CeramTec, JM Stavby, JVK Soft ware, CBA, Soare, Ondrášovka, Penam, Jack 
Daniels, Auto Hégr, Rauch, Bast Art, Hostex, Palírna U Zeleného stromu. Mediální partneři: Mladá 
fronta Dnes, Muzikus, Folk a country, Rock a pop, Twój Blues, Šumperský a Jesenický deník, Týden 
na severu, Kulturní život Šumperka, R1 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, Radio eM.

Čtvrtek 12. listopadu ve 19 hodin ve velkém sále DK
Pocta Koko Taylor
Zahajovací komponovaný večer 14. ročníku Blues Alive. Účinkují: Petra Poláková - Uvírová a Mothers 
Follow Chairs, Koko Taylor Tribute Band feat. Hanka Říhová, Petra Börnerová Band a Miloš Železňák, 
Hanka Dundrová and Trouble Heroes.  Vstupné 150 Kč

Pátek 13. listopadu v 16 hodin v klášterním kostele
Gospel Limited (CZ)   Vstupné 120 Kč 

Pátek 13. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
1. HLAVNÍ KONCERT 
Charlie Slavík & St. Johnny Band (CZ), Jack Cannon (HU), Hoodoo Band (PL), Abigail Ybarra (CZ), 
2Wings feat. Blanka Šrůmová a hosté (CZ)/, Marcel Flemr Blues Band (CZ), Paul Lamb and Th e King 
Snakes (UK). Jam sessions (24.00 hodin): Foyer DK - zahajuje Charlie Slavík & St. Johnny Band, Piv-
nice Holba - zahajuje Dan Hot Drum&Blues Band, Music Machine - zahajuje Jack Cannon. 
 Vstupné 350 Kč

Sobota 14. listopadu od 10.30 hodin v kině Oko
Cadillac Records
USA 2008, Režie: Darnell Martin.  Vstupné 50 Kč

Sobota 14. listopadu od 13 hodin ve velkém sále DK
Jiří Míža (CZ), Stoker One Man Band (CZ), Circus Ponorka (CZ)
Tematické odpoledne „One Man Show“.

Sobota 14. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
2. HLAVNÍ KONCERT 
Th e Roosevelt Houserockers (AT), Kulturní úderka (CZ), Longital (SK), Dave Arcari (UK), Zac Har-
mon & Diunna Greenleaf & Gregg Wright (USA), Lurrie Bell and His Chicago Blues Band (USA). Jam 
sessions (24.00 hodin): Foyer DK - zahajuje Th e Roosevelt Houserockers, Pivnice Holba - zahajuje 
Kulturní úderka, Music Machine - zahajuje Jiří Míža. 
 Společné vstupné na oba sobotní koncerty 420 Kč
 Cena permanentky (pá, so + CD 2008) 590 Kč
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První koncert Růžových dětí
Nejmladší zpěvačky a zpěváci Šumperského dětského sboru se představují veřejnosti. 
 Vstupné 30, 40 a 50 Kč

Úterý 17. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Jiří Kollert (klavír)
Jiří Kollert studoval na AMU v Praze, ve Vídni a v Paříži. Je vítězem mnoha soutěží. Vystupuje v mno-
ha zemích Evropy, v Kanadě a často také v Japonsku. Spolupracuje s významnými dirigenty a přední-
mi orchestry.  Vstupné 80 Kč, studenti, důchodci 60 Kč

Pátek 20. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Marta Kubišová
Koncert ke 20. výročí listopadových událostí. Celovečerní koncertní recitál u příležitosti 20. výročí 
událostí z listopadu 1989. Marta Kubišová uvede program složený ze slavných hitů 60. a 70. let (Depe-
še, Nechte zvony znít, Modlitba pro Martu), ale také novější hity (Řeka vůní, Někde musí být ráj...). Na 
klavír bude zpěvačku doprovázet Petr Malásek, slovem pořad provede Milan Hein. Koncert se koná za 
fi nanční podpory Města Šumperka.  Vstupné 180, 200 a 220 Kč

Pátek 27. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples SOŠ
Tradiční studentská slavnost spojená se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Sobota 28. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK
HOROVÁNÍ 2009
Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Mára Holeček (Trip-
le North Walls 2008), Srovnal + Červinka (Manaslu North 1979), Olga Nováková (Cho-Oju Light Ex-
pedition 2009), Stoupa Jandák (Matrix 2008), Víťa Dostál (Panamericana 2007). Fotografi cká výstava: 
Jaromír Ryšavý - 80 let života horolezce a fotografa. Moderuje Hanka Písková. V přestávkách hraje na 
exotické nástroje Kaya Cvrk a přátelé.
Doprovodný program: BOULDER SESSION! (od 9.30  hod. v prostorách 3. základní školy) - ne-
formální setkání lezců a veřejnosti na bouldrové stěně.  Možnost sledovat a sám zkusit. Pro 
všechny lezením postižené aktivisty i pasivisty. Bez vstupného, bez ostychu a bez poražených. 
Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, a.s., akci dále podpořily fi rmy Tilak, Nuget, Kubí-
ček a klub Horal. Mediální partneři: Týden na severu, Rádio Haná. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Neděle 29. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
I. ADVENTNÍ KONCERT: Šumperský dětský sbor
Zahajovací koncert XI. ročníku adventních koncertů v Šumperku. Výtěžek koncertu bude věnován 
Základní speciální škole Pomněnka o.p.s.  Vstupné dobrovolné

POHÁDKY NA NEDĚLI
POZOR! OD MĚSÍCE LISTOPADU ZAČÍNAJÍ POHÁDKY OD 10 HODIN!

Neděle 8. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Tři pohádky na dobrý den
Účinkuje Divadlo Pohádka Praha. Skládanka výpravných pohádek, čerpajících z klasických motivů 
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Neděle 22. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Pohádky ze zahrádky
Účinkuje Divadlo Kapsa Andělská Hora. Už se na vás těší Pohádky ze zahrádky i Péťa Zahrádka, který 
vám pohádky bude vyprávět. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

ZDRAVÝ POHYB
Sobota 21. listopadu od 15 do 17.30 hodin v tělocvičně DK
Sobotní odpoledne s jógou
Přijďte si zacvičit s Mirkem Petrem! Cvičení tradiční Power jógy a Hatha jógy systematicky působící 
na celé tělo se závěrečnou řízenou relaxací. V úvodu prezentace různých druhů jógy (asi 15 min.) 
 Vstupné 100 Kč

► 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 1. listopadu
Jiří Sozanský: Outsideři (grafi ka)
Výstava grafi k. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.  Vstup volný

Od 4. do 29. listopadu 
Oldřich Šembera: Přírodou
Výstava fotomaleb. Vernisáž proběhne ve středu 4. listopadu od 18 hodin za osobní účasti autora. 
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvěz-
dičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.  
 Vstup volný

Jižní křídlo DK
Do 10. listopadu 
Street Art ve fotografi i
Výstava fotografi í žáků základních škol na téma „Ulice a uličky Šumperka“.  Vstup volný 

► PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
4. prosince  MIKULÁŠSKÁ ROCKOVÁ BESÍDKA:
 UDG, O5&RADEČEK, LIWIN, IDIOTS
6. prosince  JOSEF ZÍMA, host: skupina Triangl
6., 13. a 16. prosince ADVENTNÍ KONCERTY
7. prosince  LINHA SINGERS

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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9BLUES ALIVE PŘENESE 
POSLUCHAČE DO CHICAGA, KOLÉBKY BLUES

Mezinárodní festival Blues Alive, největší středoevropská přehlídka bluesové hudby, již pomalu 
klepe na dveře. Letošnímu čtrnáctému ročníku bude Šumperk patřit od čtvrtku 12. do soboty 

14. listopadu. Návštěvníci se přitom mohou těšit na tři desítky účinkujících z České republiky, 
Evropy i zámoří. Pod hlavičkou Blues Alive se navíc bude koncertovat nejen v Šumperku, ale 
také v Chorzówě a dalších třinácti polských a dvou litevských městech, satelitní koncerty jsou pak 
naplánovány v Jeseníku, Mikulově a Olomouci. 

„Příprava letošního festivalu pro nás byla ve 
srovnání s předchozími lety z hlediska ekono-
mické situace obtížnější. Nakonec jsme ale s dra-
maturgickou podobou spokojeni a doufáme, že 
spokojeni budou i diváci,“ 
říká Vladimír Rybička, ře-
ditel šumperského Domu 
kultury, jenž Blues Alive 
pořádá. „V této souvislosti bych chtěl poděkovat 
našim marketingovým partnerům, především 
pak Daňovému poradenství Tomáš Paclík, bez 

jehož pomoci bychom akci takového rozsahu ne-
zvládli. Velmi si vážíme i podpory Ministerstva 
kultury, Olomouckého kraje a měst Šumperka 
a polského Chorzówa, stejně jako přízně Nadace 

českého hudebního fondu 
a Višegradského fondu,“ 
podotýká ředitel.

Čtrnáctý ročník, nad 
nímž převzali záštitu hejtman Olomouckého 
kraje Martin Tesařík a šumperský starosta Zde-
něk Brož, nabídne bluesovým fandům lákavé 

Hlavní hvězdou letošního ročníku Blues Alive bude nepochybně celosvětově proslulý kytarista a zpěvák 
Lurrie Bell. Ve velkém sále vystoupí s kapelou His Chicago Blues Band v sobotu 14. listopadu. 
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9 menu složené z několika chodů. Počínaje čtvr-
tečním večerem věnovaným Koko Taylorové, na 
němž se sejdou téměř všechny české bluesové 
zpěvačky, přes páteční koncert zaměřený na mo-
derně pojatý klasický gospel až po vystoupení 
hlavních amerických hvězd - kytaristy a zpěváka 
Lurrieho Bella, zpěvačky Diunny Greenleafové 
a kytaristů Gregga Wrighta a Zaca Harmona 
a také britského harmonikáře Paula Lamba.

„Celkově přijede přes třicet kapel, které 
představují špičku českého, polského, 
britského a amerického blues,“ 
prozrazuje Rybička. Letošním 
programem se podle něj vine 
jako červená nit hudba z Chi-
caga, města, v němž blues 
vzniklo a které je Mekkou tra-
dičního elektrického blues. „Do 
Chicaga se totiž stěhovali v do-
bě tzv. Velké migrace z delty řeky 
Mississippi původní Afroameričané. 
Jedinou šancí, jak se prosadit v městském 
prostředí, bylo zelektrifi kovat původní akustic-
ké blues,“ vysvětluje dramaturg festivalu Ondřej 
Bezr a dodává, že Chicago se tak stalo kolébkou, 
z níž se šířilo blues do světa a dalo pak základ 
rockové hudbě, jak ji znají lidé po celém světě. 

Z Chicaga proto přijíždějí dvě hlavní hvězdy 
festivalu. První je kytarista a zpěvák Lurrie Bell 
se svým Blues Bandem. „Lurrie Bell je jedním 
z nejlepších současných hráčů na kytaru, ikona 
bluesové hudby. Jeho otec byl navíc slavný har-
monikář,“ prozrazuje Bezr. Blues Alive se stane 
rovněž jednou ze zastávek „spanilé jízdy“ hvězd 
pod souhrnnou hlavičkou Chicago Blues Festi-
val Tour: na pozadí hry jednoho „home bandu“, 
kapely Zaka Harmona, se představí tři frontma-
ni - zpěvačka Diunna Greenleaf a kytaristé Gregg 
Wright a Zac Harmon. „Zajímavostí je, že se Gre-
gg Wright v roce 1984 zúčastnil slavné Victory 
Tour Michaela Jacksona s rodinnou kapelou Th e 
Jacksons,“ doplňuje dramaturga Rybička. Do 
Chicaga pak zavede diváky i hraný fi lm „Cadillac 
Records“, který mapuje historii tamějšího vyda-
vatelství Chess Records, jež sehrálo zásadní roli 
v rozvoji blues. 

Od čtvrtka 12. do soboty 14. listopadu se bude 
pod hlavičkou Blues Alive koncertovat v Šum-

perku, neděle pak patří partnerskému polskému 
městu Chorzów a blues zazní již tradičně i v mí-
rovské věznici. Součástí festivalu bude opět „vý-
chovný“ koncert pro středoškoláky a sobotní 
dopolední fi lmová projekce. K dalším zajíma-
vým programovým bodům letošního ročníku 
patří například koncert Gospel Limited v kos-
tele, tematické odpoledne „One Man Show“ se 
sólovými muzikanty, společný koncert 2Wings 

s Danem Šustrem a Blankou Šrůmovou s Ja-
nem Ponocným jako hostem, speciální 

vystoupení slovenské kapely Longi-
tal nebo koncerty vítězů soutěže 

Blues Aperitiv. „V době festivalu 
žije bluesovou hudbou doslova 
celý Šumperk,“ podotýká ředitel 
Domu kultury a připomíná, že 
na hlavní festivalový program 

naváže řada tzv. satelitních kon-
certů. Ty budou hostit kromě čes-

kých a polských měst také dvě města 
litevská.

Podobně jako v minulosti i letos se festival 
Blues Alive těší velkému zájmu médií. O šum-
perském bluesování informují významné ce-
lostátní deníky a bude se o něm hovořit také 
v pořadu Dobré ráno s ČT, který televize odvy-
sílá mezi 2. a 5. listopadem. V pondělí 9. listo-
padu bude Blues Alive od 11 hodin dopoledne 
hlavním tématem pořadu Větrník, který vysílá 
Český rozhlas Olomouc. Ve stejný den se pak 
bude o šumperském festivalu mluvit v profi -
lovém pořadu rádia Proglas. „Hlavní program 
letos Česká televize natáčet nebude, ale zazna-
mená ho, stejně jako ostatní šumperské kon-
certy,  Český rozhlas Olomouc. V koprodukci 
s ním vydáme opět CD, které bude bonusem ke 
vstupence příští rok, kdy oslavíme patnáctileté 
jubileum,“ uzavírá Rybička.

Festival odstartuje 
Pocta Koko Taylor

Čtrnáctý ročník festivalu Blues Alive zahájí ve 
čtvrtek 12. listopadu večer nazvaný „Pocta Koko 
Taylor“.  Tato zpěvačka, přezdívaná „Královna 
chicagského blues“, zemřela letos v červnu ve 
věku osmdesáti let. „Až do nástupu do nemoc-
nice však Koko Taylorová pravidelně koncerto-
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vala. Naposledy to bylo 7. května při předávání 
nejprestižnějších žánrových ocenění Blues Mu-
sic Awards v Memphisu, kdy získala cenu pro 
nejlepší interpretku tradičního blues za minulý 
rok. Její vystoupení v Šumperku jsme domlou-
vali několik let, nikdy jsme se bohužel nestrefi li 
do správného termínu. Je mi proto velice líto, že 
už další možnost nebude. České publikum by si 
bývalo zasloužilo tuto hvězdu bluesového zpěvu 
vidět na pódiu,“ soudí Vladimír Rybička. Krát-
ce poté podle něj iniciovala zpěvačka Petra Po-
láková - Uvírová a její skupina Mothers Follow 
Chairs poctu zemřelé zpěvačce, jejíž písně má 
v repertoáru, na festivalu Blues Alive. 

Počáteční nesmělý nápad se rozrostl do podo-
by celého jednoho koncertního večera, na kte-
rém vystoupí čtyři z nejvýznamnějších českých 
bluesových zpěvaček současnosti, jež zazpívají 
i skladby z repertoáru této legendy. Každá z nich 
vliv Koko Taylorové na svůj hudební vývoj plně 
přiznává. Všechny se představí se svými stálými 
koncertními kapelami, případně v čele jen pro 
tuto akci sestavených bandů. Od sedmé večerní 
se tak ve velkém sále Domu kultury představí 
Petra Poláková - Uvírová a Mothers Follow 
Chairs, Koko Taylor Tribute Band feat. Hanka 
Říhová, Petra Börnerová Band a Miloš Želez-
ňák, Hanka Dundrová and Trouble Heroes. 
Celý večer pak vyvrcholí jam sessionem všech 
zpěvaček a některých zúčastněných hudebníků.

Klášterní kostel rozezní gospely
Vůbec poprvé se v rámci Blues Alive seznámí 
v pátek 13. listopadu v klášterním kostele po-

sluchači s moderní podobou gospelu. Jeho pří-
mým předchůdcem je tradiční gospel, hudba, 
kterou bylo možno slyšet v mnoha amerických 
černošských kostelech od začátku minulého 
století. V 60. letech Edwin Hawkins svojí úpra-
vou původně baptistického žalmu Oh Happy 
Day odstartoval zcela nový vývoj. Gospel se 
časem stal žánrem ovlivňujícím i další hudeb-
ní proudy, jako soul nebo hip hop, a sám byl 
jimi opět zpětně ovlivňován a obohacován. 
V repertoáru Gospel Limited, který je jed-
ním z nejuznávanějších představitelů tohoto 
stylu na našem území, je řada moderních go-
spelů od světoznámých amerických i evrop-
ských autorů, jako jsou Kirk Franklin, Richard 
Smallwood, Edwin Hawkins, Donald Lawren-
ce, Willie Small, Clarence Eggleton, Maria 
Nordenback a mnoho dalších. Sbor spolupra-
cuje s kvalitními jazzovými hudebníky, zvuk 
sboru významně spoluvytvářejí také sólistky 
Lucie Motošická, Kateřina Dlouhá, Libuše 
Vyšínová, Zuzana Raušová a Christina Chick.

Prostor dostanou 
vítězové Aperitivu

Úvod obou hlavních koncertů bude patřit no-
vým tvářím Blues Alive - vítězům červnové vy-
hledávací soutěže Blues Aperitiv. Ze šestatřiceti 
přihlášených souborů letos nejvíc zaujala polská 
formace Hoodoo Band. „Sedmičlenný band 
nadchl porotu svou naprostou profesionalitou, 
zasahující nejen hudební projev, ale i pódiové 
podání výborného rhythm´n´bluesového, sou-
lového a funkového repertoáru. Výkon kapely 

Večer nazvaný „Pocta Koko Taylor“ iniciovala zpě-
vačka Petra Poláková - Uvírová.

Vůbec poprvé se v rámci Blues Alive seznámí po-
sluchači s moderní podobou gospelu, a to v podání 
formace Gospel Limited.
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na Aperitivu ji tak katapultoval přímo na hlavní 
scénu festivalu,“ připomíná Vladimír Rybička 
a dodává, že další dva vítězné „aperitivové“ ban-
dy se představí ve foyer Domu kultury. Kvarteto 
českých muzikantů St. Johnny a Charlie Slavík, 
které se zaměřuje na různé hudební styly Ameri-
ky padesátých let, si zahraje v pátek večer, o den 
později pak bude foyer patřit rakouské skupině 
Th e Roosevelt Houserockers, kteří nejen zvu-
kově, ale i vizuálně působí, jako by je přesadil 
přímo z chicagské ulice. 

Svého „koně“ si pak mohli do programu Blues 
Alive prosadit i diváci, kteří vybrali česko-ame-
rickou formaci Dan Hot Drums & Blues Band. 
V rámci třetího hlavního koncertu v polském 
Chorzówě se představí slovenská skupina Kŕ-
del´divých Adamov.

A ke slovu se dostanou i loňští vítězové Blues 
Aperitivu. V pátek večer si ve velkém sále zahra-
jí maďarští Jack Cannon, kteří loni zabodovali 
u poroty i návštěvníků. „Za poslední rok od své-
ho vítězství se na české scéně zdárně etablova-
li a jejich letošní vystoupení na hlavním pódiu 
bude jistě lahůdkou pro bluesové fajnšmekry,“ 
soudí ředitel Domu kultury. V sobotu večer 
pak ve velkém sále vystoupí brněnská Kultur-
ní úderka, jejíž směs elektrického blues, funky 
a rocku je nabita mimořádnou energií a hráč-
skou invencí.

Páteční večer: 
domácí i zahraniční mix

Má-li letošní ročník Blues Alive černého koně, 
jmenuje se jednoznačně Abigail Ybarra. „Letos 

začátkem léta jsem se nachomýtl k polosou-
kromému koncertu několika kapel v Úněticích 
u Prahy a byl jsem naprosto šokován,“ vzpomíná 
dramaturg festivalu Ondřej Bezr. „Pod jakýmsi 
nevyslovitelným názvem tady vystoupila dvojice 
kytaristy a bubeníka, která rozpoutala naprosté 
peklo. Bubeník Pavel Attel a kytarista a zpěvák 
Prokop Tomášek se prostě tak dlouho hledali, až 
se našli,“ dodává Bezr. 

Speciální set, určený jen šumperským poslu-
chačům, si na páteční večer připravili 2Wings 
Dana Šustra s Blankou Šrůmovou (bývalí 
členové Tiché dohody) a zvláštním hostem, 
kytaristou Honzou Ponoc- ným 
(Circus Ponorka). V 90. le-
tech byla Tichá d o h o d a 
jednou z nej- p o -
pulárnějších a na 
českou scénu 
n e j v l i v n ě j -
ších kapel. Se 
zlomem de-
setiletí se ka-
pela hudebně 
i lidsky roze-
šla, zpěvačka Blanka 
Šrůmová se vydala na 
sólovou dráhu a mo-
zek souboru, kyta-
rista Dan Šustr, na 
hudbu zcela rezig-
noval. „Až v roce 
2005 mě kámoši 
z reklamní agen-
tury ukecali, ať udělám 
hudbu k reklamě na pivo, 
takovou půlminutovou 
kytarovku, a díky tomu 
jsem zase dostal strašnou chuť 
se k muzice vrátit,“ říká jeden 
z našich nejlepších kytaristů. Šustr 
dal dohromady kapelu 2Wings, ve 
které uvolnil stavidla přímočarému 

Polská formace Hoodoo Band zaujala porotce le-
tošního Blues Aperitivu natolik, že ji poslali přímo 
na hlavní scénu podzimního festivalu.

▲ Kytarista Honza Ponocný vystoupí na Blues 
Alive hned dvakrát. Nejprve během pátečního kon-
certu 2Wings Dana Šustra a Blanky Šrůmové a po-
té v rámci sobotního tématického odpoledne.
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odedávna tak blízko. 

Kromě obou zmíněných formací bude v pá-
tek 13. listopadu reprezentovat domácí scénu 
Marcel Flemr Blues Band. „Kytarista, který pa-
tří k nejpřesvědčivějším hvězdám mladé české 
bluesové generace, začal sklízet vavříny s kape-
lou Buddy Wonders, kterou zachytilo síto Blues 
Aperitivu už před sedmi lety. Kromě žánrově 
všežravé skupiny Grape stojí již dva roky v če-
le vlastního Blues Bandu. Jako zvláštní host si 
s nimi v Šumperku zahraje velmi respektovaná 
dechová sekce Bucinatores, složená z předních 
pražských jazzových muzikantů mladé genera-
ce,“ prozrazuje Rybička.

Vrcholem prvního hlavního večera pak bude 
nepochybně koncert harmonikáře Paula Lamba 
a Th e King Snakes. „Britská bluesová scéna není 
na našem fes- tivalu příliš 
často pre- zentová-
na, pro- to jsme 

se letos 
r o z -
h o d l i 
v š e 
na-

pravit a sáhnout co nejvýše. Podle odborných 
anket jde o nejlepší současnou britskou blueso-
vou kapelu. To, co byl dříve pro starší generaci 
například John Mayall a jeho Bluesbreakers, je 
pro současnou právě Paul Lamb a Th e King Sna-
kes,“ říká Bezr. Paul Lamb, žák nikoho menší-
ho než Sonnyho Terryho a dlouholetý sideman 
kdekoho, který se po britských i světových klu-
bech a festivalech pohybuje přes třicet let, stojí 
svým způsobem hry kdesi mezi klasickým a mo-
derním cítěním. Se svou dnes už dvougenerační 
kapelou slaví na Ostrovech úspěchy od začátku 
90. let. „Lambovy Th e King Snakes jsou jednou 
z těch kapel, které nežijí od turné k turné, jsou 
totiž na šňůře prakticky neustále. A na jejich 
show je to po čertech znát,“ tvrdí dramaturg 
festivalu. 

Na fi lmovou projekci naváže 
tematické odpoledne

Do Chicaga zavede diváky v sobotu dopoled-
ne fi lm „Cadillac Records“. Režisérce Darnel-
le Martinové se v tomto hraném celovečerním 
snímku podařilo takřka nemožné: velmi věrně 
a zajímavě vylíčit historii vůbec nejdůležitějšího 

hudebního vydavatelství v dějinách blueso-
vé hudby, chicagských Chess Records. 

V dramaticky vystavěném příběhu 
jsme svědky začátků kariéry Mud-

dyho Waterse, jeho soupeření 
s Howlin´ Wolfem, divokých 

eskapád Little Waltera 
a Chucka Berryho i ná-

stupu hvězdné kariéry 
Etty James. Fiktivním 

vypravěčem této 
velké bluesové 
story není nikdo 

menší než ches-
sovský hitma-
ker, producent 
a kontrabasista 
Willie Dixon. 
Před diváko-
výma očima 

▲ Vrcholem prvního hlavního večera bude nepochybně koncert harmonikáře Paula Lamba a Th e King 
Snakes.
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jako na dlani ožívá spousta slavných bluesových 
historek, legend, mýtů i drbů, doprovázená sa-
mozřejmě spoustou skvělé hudby, vesměs písní, 
které vešly do zlatého bluesového zpěvníku jako 
standardy, bez jejichž znalosti se žádný současný 
bluesman, hodný toho jména, neobejde. „Sní-
mek v Česku není v běžné distribuci a návštěvní-
ci Blues Alive tak mají skutečně výjimečnou pří-
ležitost podívat se na něj na velkém plátně kina. 
Tato šance se už nejspíš nikdy a nikde nebude 
opakovat,“ zdůrazňuje ředitel Domu kultury.

Tématem letošního sobotního odpoledne 
jsou takzvané one-man-bandy. Tedy muzikanti, 
kteří zároveň obhospodařují několik nástrojů, 
a tak jsou vlastně schopni dosáhnout výrazu celé 
kapely. Za one-man-band tak můžeme vlastně 
považovat na jedné straně kytaristu, silně si du-
pajícího do rytmu, na straně druhé muzikanta, 
který je schopen za pomoci nejsoučasnějších 
technologií navrstvit několik partů svých nástro-

jů a hlasů do hutného a bohatého zvuku. 
„Účinkující na toto odpoledne byli vybráni 

tak, aby každý zastupoval zcela odlišný přístup 
k tomuto fenoménu,“ říká Vladimír Rybička. 
Bluesoví fanoušci se tak mohou těšit na Jiří-
ho Mížu, muže devatera řemesel, zkušeného 
muzikanta, jenž prošel řadou žánrů a kterého 
publikum Blues Alive velmi dobře zná. „Od 
dob, kdy hrál v Šumperku poprvé, rozšířil svůj 
instrumentář o resofonickou kytaru, foukací 
harmoniku a tzv. stomp box, což jej plně kva-
lifikuje k zařazení do programu letošního te-
matického odpoledne,“ podotýká pořadatel.

Druhým účinkujícím bude Stoker One Man 
Band. Pod tímto názvem se skrývá postava 
basisty Václava Blabolila, jenž kytaru pro-
hání zároveň přes kytarové i basové kombo, 
nohama rozehrává téměř kompletní bicí sou-
pravu a ještě stihne dout do řádně vyšťavené 
harmoniky. Výsledek není nepodobný 
hudbě mississipp- ských drso-
ňů z okruhu Fat Po- ssum Re-
cords - s tím roz- d í l e m , 
že oni na to mu- sejí být 
vždycky nejméně dva... 

Závěr tema- t i c -
kého odpoledne p a k 
bude patřit projek-
tu Circus Po-
norka, který 
v y m y s l e l 
kytar is ta 
H o n z a 
Po n o c -
ný. Ob-
k l o p e n 
e l e k -
t r o -
n i c -
kými 
kra-

▲ Dave Arcari působí, jako by právě sesedl ze 
svého harleye a plechovou kytarou, kterou třímá 
v rukou, hodlal vymlátit nejbližší telefonní budku. 
V Šumperku si budou moci posluchači jeho umění 
vychutnat během druhého festivalového večera. 

Jiřího Mížu publikum Blues Alive velmi dobře 
zná. Letos vystoupí v rámci sobotního tematické-
ho odpoledne a koncertovat bude i ve věznici na 
Mírově.
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samply a smyčky a vytváří si několik kytaro-
vých partů i vokálů zároveň až do výsledné 
podoby celé kapely. „Tímto způsobem pracuje 
ve světě několik známých hudebníků, žádný 
z nich ale nepoužívá tuto techniku k prezen-
taci opravdových písniček. V tom je s největší 
pravděpodobností Honza Ponocný světovým 
unikátem. Ten, kdo ještě neměl tu čest, bude 
patrně zcela okouzlen,“ soudí Rybička.

Sobota nabídne 
chicagské hvězdy

Hlavní koncert v sobotu večer nabídne vel-
mi nabitý program: kromě rakouských The 
Roosevelt Houserockers a brněnské Kulturní 
úderky především slovenskou kapelu Lon-
gital, která připravila mimořádný program 
s písničkami ze svých začátků, tedy z doby, 
kdy ještě působila jako živé, téměř folkrocko-
vě znějící kvarteto s repertoárem, který s blu-
esovými náladami, ale i hráčským výrazem 
velmi koresponduje.

Na toto neobvyklé vystoupení naváže další 
originální koncert. Ze Spojeného království 
totiž přijede Skot Dave Arcari, fenomenální 
hráč na resofonickou kytaru a velmi zajíma-
vý bluesový písničkář s až 
„punkovým tahem 
na branku“. Právě 
Arcariho tipu-
jí pořadatelé 
jako jednoho 
z největších 
objevů le-
t o š n í h o 
festivalu.

Už po-
č t y ř i c á -
té se do 
E v r o p y 
v y d á v á 

„spanilá jízda“ hvězd pod souhrnnou hlavič-
kou Chicago Blues Festival Tour a festival 
Blues Alive bude letos jednou z jejích zastá-
vek. „Systém vystoupení je snadno představi-
telný - na pozadí hry jednoho „home bandu“, 
kterým je v tomto případě kapela Zaka Har-
mona, se představí hned několik frontmanů, 
v našem případě tři,“ vysvětluje ředitel Domu 
kultury. Samotný Zac Harmon je přitom 
dlouholetým kytaristou, skladatelem a pro-
ducentem s mississippskými kořeny, který 
velkou část života prožil v Los Angeles, kde 
spolupracoval s dlouhou řadou tamních mu-
zikantů a přičichl i k filmové hudbě. Druhým 
sólistou tohoto „bluesového cirkusu“ bude 
Gregg Wright, považovaný za jednoho z nej-
inovativnějších kytaristů ve svém žánru. Stej-
ně jako Zac Harmon je ovšem i Wright uni-
verzálním hráčem, který se nikdy neuzavíral 
do ulity jediného stylu. Jako člen doprovodné 
kapely dokonce absolvoval turné se samotným 
Michaelem Jacksonem. Ozdobou tohoto blo-
ku pak bezesporu bude vystoupení Diunny 
Greenleaf, zpěvačky, kterou lze bez nadsáz-
ky nazvat „sběratelkou cen“ za poslední léta 
a jejíž jméno několikanásobně figuruje i na 
soupisce nejprestižnějších bluesových ocenění 

Blues Music Awards. „Je více než pravděpo-
dobné, že vystoupení Diunny Greenleaf 

bude velmi důstojným pokračováním 
loňské „dívčí války“ na Blues Alive, 

kterou svými skvělými vystoupe-
ními vyhlásily mužům Sue Foley, 

Wanda Johnson a další,“ sou-
dí Rybička.

Letošní hody ve stylu 
pravověrného chicagského 
blues vyvrcholí vystoupe-
ním celosvětově proslulého 

kytaristy a zpěváka Lurrieho 
Bella a jeho kapely His Chica-
go Blues Band. „Jeho jméno 

a nahrávky nemohly uniknout 

◄ Vystoupení Diunny Greenleaf 
bude bezesporu důstojným po-
kračováním loňské „dívčí války“ 
na Blues Alive.
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9 nikomu, kdo se o blues byť jen trochu zajímá. 
Už třeba proto, že je synem jednoho z největ-
ších hráčů na foukací harmoniku, co jich kdy 
bluesová scéna měla, Careyho Bella,“ popisuje 
Ondřej Bezr. V sedmnácti letech spoluzaložil 
s dalšími dvěma syny slavných otců, harmoni-
kářem Billym Branchem a basistou Freddiem 
Dixonem, kapelu s příznačným názvem The 
Sons Of The Blues. Ta rok po svém založení 
v roce 1978 přispěla třemi nahrávkami na le-
gendární kompilaci Living Chicago Blues pro 
vydavatelství Alligator a uvedla de facto na-
stupující chicagskou muzikantskou generaci 
do světa. Paralelně byl Lurrie Bell čtyři roky 
členem doprovodné kapely samotné Koko 
Taylorové, kde vychodil pomyslnou blueso-
vou univerzitu na nejvyšší úrovni. Další léta 
doprovázel svého otce, se kterým průběžně 
spolupracoval až do jeho smrti v roce 2007. 
Divoký život na nekonečných koncertních 
šňůrách ovšem Bellovi způsobil několikale-
té vážné problémy s drogovou závislostí, ze 
které se „vyhrabal“ až v polovině 90. let. Od 
té doby se jeho kariéra v první bluesové lize 
odvíjí jako na drátkách. Do Šumperka přijíž-
dí Lurrie Bell v čele svého stabilního Chicago 
Blues Bandu s Darylem Couttsem na klávesy, 
Melvinem Smithem na baskytaru a Kennym 
Smithem na bicí.

Koncertování uzavřou 
jam sessions

Nedílnou součástí každého ročníku Blues 
Alive jsou tradiční noční jam sessions. Jejich 
dějištěm budou v pátek a v sobotu po skonče-
ní hlavního večerního programu tři místa, a to 
foyer Domu kultury, pivnice Holba „u dřeva-
řů“ a hudební klub Music Machine.

Na koupi vstupenky 
je nejvyšší čas

Všichni, kteří si nechtějí listopadové blue-
sování nechat ujít, by si měli včas opatřit vstu-
penky. „Na festival se sjíždějí fanoušci z celé 
republiky a také Evropy. Bohužel se pomalu 
stává tradicí, že právě oni si lístky objedna-
jí a na domácí pak nezbudou. Šumperané 
by proto neměli spoléhat na poslední chvíli 

a vstupenky si koupit, jinak hrozí, že se do sálu 
nedostanou,“ připomíná ředitel Domu kultu-
ry, podle něhož lze lístky rezervovat rovněž 
na adrese www.bluesalive.cz. Čtvrteční večer 
nazvaný Pocta Koko Taylor přitom přijde na 
150 Kč, vstupné na páteční koncert Gospel 
Limited v klášterním kostele je 120 Kč a vstu-
penka na páteční hlavní koncert stojí 350 Kč. 
Ti, kdo zamíří na sobotní promítání filmu 
Cadillac Records v kině Oko, zaplatí 50 Kč. 
Vstupné na tematické odpoledne a třetí hlavní 
koncert pak stojí 420 Kč. Zájemci si ale mohou 
koupit za 590 Kč zvýhodněnou permanentku 
na páteční a sobotní hlavní koncerty a tema-
tické odpoledne, k níž dostanou jako dárek 
„cédéčko“ z loňského ročníku. 

 Text zpracovala Z. Kvapilová, 
 foto: archiv DK

Závěrečná poznámka
Podrobné informace ke čtrnáctému roční-

ku Blues Alive naleznete na internetové adrese 
www.bluesalive@cz. Vstupenky na všechny 
festivalové koncerty si lze zakoupit v pokladně 
Domu kultury, jež je otevřena ve všední dny od 
14 do 18 hodin, tel.č.  583 214 279, případně re-
zervovat na čísle 583 214 276, fax: 583 214 287, 
e-mail: kohajdova@dksumperk.cz.

K permanentce dostanou návštěvníci jako dárek 
„cédéčko“ z loňského ročníku.
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AKLASIKA VIVA NABÍDNE KLAVÍRISTU JIŘÍHO KOLLERTA

Třetí koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D 
Romana Janků, naplánovali organizátoři na úterý 17. listopadu. V tento den bude od 19 hodin 

patřit klášterní kostel vynikajícímu klavíristovi Jiřímu Kollertovi. Vstupenky za osmdesát a šedesát 
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.

Jiří Kollert je vyhledávaný zvláště pro ušlechtilý 
a jedinečný zvuk své hry. Jeho zanícení pro českou 
hudbu, spolu s hlubokým pochopením středoevrop-
ských a francouzských autorů, mu přineslo místo na 
světových pódiích.

Narodil se v rodině skladatele. Po studiích na kon-
zervatoři a AMU v Praze rozvíjel svůj talent ve Vídni 
u Avo Kuyumjiana a v Paříži u skvělého Eugena Indji-
ce. Své hudební vzdělání si rozšiřoval na mistrovských 
kurzech u světoznámých pianistů. Je vítězem soutěží 
Leoše Janáčka v Brně, Bohuslava Martinů v Praze 
a dalších. Jiří Kollert vystupuje v mnoha zemích Ev-
ropy, v Kanadě a často také v Japonsku. Spolupracuje 
s významnými dirigenty a předními orchestry. Záhy 
se prosadil jako zasvěcený interpret české hudby u ja-
ponské nahrávací společnosti Octavia Records. V ro-
ce 2003 mu vyšlo album s klavírními díly B. Martinů 
a v roce 2005 mu vydala stejná fi rma další CD s díly 
J. Suka. Zároveň připravil edici klavírních děl 
Josefa Suka u vydavatelství Zen-on. V rámci 
oslav v Mozartovském roce natočil CD 
s Českou fi lharmonií, vystupoval s vy-
nikajícími orchestry a na řadě 
recitálů s Mozartovským 
programem. 

Pro japonskou 
televizi NHK 
natočil cyk-
lus pro-
gra-

mů s díly českých autorů jako součást pořadu 
„PianoPia“, ve kterém světoví pianisté představují 
průřez klavírní tvorbou. Kollertovy nahrávky zazna-
menaly značný ohlas a byly vybrány mezi několik 
nejlepších do pořadu „PianoPia Speciál“ v následují-
cím roce. Zcela jedinečným úspěchem bylo zvolení 
Kollertových nahrávek do výběru Sony Music Inter-
national, který společnost Sony představuje pod svojí 
značkou na řadě DVD.

Program šumperského koncertu: Ludwig van 
Beethoven: Sonata „Quasi una fantasia“ op. 27, No.2, 
„Měsíční svit“; Ferenc Liszt: Sen lásky č. 3; Bedřich 
Smetana: Na břehu mořském, Hulán (České tance); 
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (výběr - Lístek 
odvanutý, Pojďte s námi, Frýdecká panna Maria); Bo-
huslav Martinů: Okročák; Robert Schumann: Karne-
val op. 9. R. Janků

Vynikající klavírista Jiří Kollert vystoupí v klášterním kostele v úterý 17. listopadu.  Foto: archiv
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Jednou z letošních inscenací určených dětem je Policejní pohádka. V ní se představí kromě jiných Lenka 
Košťáková - na snímku s drakem Aminou.  Foto: Ivan Šimáček

DIVADLO

Datum     Titul        Skupina    Čas         Cena  
St 4.11.   Balada pro banditu   A, X, VK       19.30   130 Kč
Čt 5.11.   Město čte knihu - zahájení festivalu   VK  17.00  50 Kč
Čt 5.11.   Filmová projekce na Hrádku     19.30  Volný vstup
So 7.11.   Obušku z pytle ven! Pohádka   R+D, VK    15.00  60 Kč
Čt 12.11.  Balada pro banditu    S, X, VK       17.00  130 Kč
Pá 13.11.  Song pro dva Muzikál     VK    19.00    120 Kč
So 14.11.  Balada pro banditu    B, X, VK      19.30    130 Kč
St 18.11.  Balada pro banditu    G, X, VK     17.00   130 Kč
Čt 19.11.  Balada pro banditu    S2, X, VK     17.00    130 Kč
So 21.11.  Hrádek v plamenech Večer šansonů  VK  19.30     50 Kč
Pá 27.11.  Koncert Teens Jazzband Velké Losiny Hrádek  VK    19.00    70, 30 Kč
So 28.11.  Balada pro banditu F, X, VK      19.30    130 Kč
Ne 29.11.  Nebožka panina matka Hrádek Premiéra  VK  19.30   50 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. Výstava v divadle: 
KRAJINÁŘI (Rambousková, Hladký, Kodrla) - zahájení výstavy 31.10.
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Velký příběh o svobodě, lásce a zradě vypráví 
dnes již klasický český muzikál Balada pro ban-
ditu. Přináší příběh Nikoly Šuhaje, který se pro-
slavil na Podkarpatské Rusi jako obávaný zbojník 
a nakonec byl krutě zrazen a popraven. Šumper-
ské divadlo připravilo jeho premiéru na poslední 
říjnovou sobotu.

Osudy Nikoly Šuhaje se staly legendou přede-

vším díky knize Ivana Olbrachta vydané v roce 
1933. O dvaačtyřicet let později je zdramatizova-
li Milan Uhde a skladatel Miloš Štědroň pro diva-
dlo Husa na provázku. V roce 1979 pak převedl 
režisér Vladimír Sís Baladu pro banditu na fi l-
mové plátno. Režie šumperského provedení, jež 
bude mít premiéru v sobotu 31. října v 19.30 ho-
din, se ujal Ondřej Elbel. -red-

V DIVADLE VYSTAVUJÍ KRAJINÁŘI

Zdeňka Rambousková, Vladimír Kodrla a Jan 
Hladký - to je skupina výtvarníků, kterou spo-
juje láska ke krajině, aktům a zátiším. Prodejní 
výstava bude zahájena vernisáží 31. října v den 
premiéry Balady pro banditu, v galerii divadla, 
a to v 19 hodin.

Zdeňka Rambousková se po studiích na praž-
ské UMPRUM seberealizovala v krajinomalbě. Ve 
svých obrazech vyjadřuje svůj hluboký obdiv a úctu 
k ní, skvěle se jí daří přenést do obrazů sílu a pocit 

vyrovnanosti z přírody. Vedle krajinářství se zabý-
vá i fi gurální a portrétní tvorbou. Od roku 2008 
je členkou Unie výtvarných umělců Olomoucka. 
Vladimír Kodrla, malíř a grafi k, rodák z Kunovic. 
Věnuje se i tvorbě drobných květinových zátiší. Jan 
Hladký se krajinomalbou zabývá již od student-
ských let. Své dílo zakořenil do reality rodné Jižní 
Moravy. Úspěšně proniká do nesnadné polohy vy-
jádření silných pocitů realistickou formou, aniž by 
překročil hranice umění do kýčové polohy. -vz-

RÝMAŘOVSKÉ PRADIVADLO PŘIVEZE SONG PRO DVA

Rýmařovský ochotnický soubor Pradivadlo 
zve v pátek 13. listopadu v 19 hodin do šum-
perského divadla na americký muzikál Neila 
Simona Song pro dva aneb Každý má svého 
Leona. Diváci se mohou těšit na živou hudbu, 

jejíž realizaci bravurně zvládla skupina Th e 
Hero, nápaditou choreografi i Aleny Tomeško-
vé a výborné herecké výkony v podání Martiny 
Hrbáčkové a Jiřího Konečného v hlavních ro-
lích. -vz-

NEBOŽKA PANINA MATKA BUDE MÍT PREMIÉRU 
POSLEDNÍ LISTOPADOVOU NEDĚLI NA HRÁDKU 

Další ze série klubových představení na 
Hrádku, Nebožka panina matka George Fey-
deaua, bude mít premiéru v neděli 29. listo-
padu v 19.30 hodin. Tato v podstatě anekdota, 
rozvedená do jevištní hříčky, zavede diváka do 
domácnosti pokladníka s malířskými ambice-
mi, který, vraceje se z plesu, zapomněl klíče od 

domu, a musí proto vzbudit svou ženu Ivonu. Ta 
se mu tento incident rozhodne vrátit i s „úroky“ 
a vzájemné výčitky na sebe nenechají dlouho če-
kat. Situaci ještě vyhrotí komorník, který přijde 
oznámit tragickou událost…. Režie a hlavní role 
se ujal Michal Przebinda, dále účinkují Olga Kaš-
tická, Vendula Fialová a Jan Kroneisl. -vz-

Více informací k divadlu na www.divadlosumperk.cz



28

V
L

A
S

T
IV

Ě
D

N
É

 M
U

Z
E

U
M VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Stromy jako domy
Výstava představuje naše stromy nejen jako rostlinné 
jedince či druhy, ale především jako domov pro čet-
né druhy dalších živých organismů. Mnohé druhy 
hmyzu, ptáků nebo savců vázaných na stromy jsou 
na výstavě prezentovány prostorovými exponáty, 
menší organismy si pak můžete prohlédnout pod 
lupou či mikroskopem. U některých živočichů si 
můžete poslechnout také jejich hlasy. 
Výstava je připravena ve spolupráci s Dětským mu-
zeem Brno a Vilou Doris Šumperk a v rámci výstavy 
jsou připraveny komentované prohlídky a dílny. Vý-
stava potrvá do 18. ledna 2010.

Rytířský sál a předsálí
▶ Vyznání Jeseníkům
Výstava ke 40. výročí založení Chráněné krajinné 
oblasti Jeseníků. Všichni, kteří do muzea zamíří, mo-
hou vidět fotografi e jesenické přírody od jedenácti 
autorů. Snímky vystavují Leo Bureš, Miroslav Griga, 
Otto Hauck, Jiří Janda, Vladislav Laža, Libor Malý, 
Tomáš Pospíšil, Petr Sikula, Petr Šaj, Herbert Th iel 
a Jan Vondra. Výstava potrvá do  29. listopadu.
▶ ZazzCafé Slíva
Výstava grafi k Jiřího Slívy bude prezentována ve 
čtvrtek 5. listopadu v 15.30 hodin u příležitosti akce 
Město čte knihu.

Hollarova galerie
▶ Jaký byl listopad 1989
Výstava, díky zachovaným dokumentům šumper-
ského Občanského fóra, dnes uloženým ve Státním 
okresním archivu v Šumperku, a materiálům z dra-
matických dnů roku 1989 v muzejních sbírkách 
představí listopad 1989 v našem regionu. Výstava 
bude zahájena v úterý 27. října a potrvá do 15. ledna 
2010.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automatic-
kým audioprůvodcem GuidePORT, který oživí ex-
ponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska a nádvoří 
Pavlínina dvora

▶ O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních 
sbírkách
Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, vita 
brevis představuje nejen sexuální výjevy a symboly, 
ale také milostné náměty ve výtvarném umění a vše, 
co s erotikou, láskou a touhou souvisí. V rámci vý-
stavy jsou na objednávku připraveny komentované 
prohlídky. Výstava potrvá do 31. ledna 2010.
▶ Historie pásu cudnosti
Ve středu 11. listopadu budou od 9 do 17 hodin pro-
bíhat komentované prohlídky výstavy a přednášky. 
Vystaven bude pás cudnosti zapůjčený ze Státního 
zámku v Opočně. Pro návštěvníky bude nachystáno 
malé občerstvení.
▶ Přednáškový sál - Veliké, všetečně a v Markrab-
ství moravském neslýchané předsevzetí Přednáška 
Z. Doubravského proběhne v úterý 24. listopadu 
v 17 hodin.
▶ Akce v klášterním kostele: 10.11. v 17 hodin 
- Město čte knihu, 13.11. v 16 hodin - Blues Alive, 
17.11. v 17 hodin - koncert Klasika Viva, 23.11. 
v 16.45 hodin - ZUŠ - třídní besídka pedagogů P. Hr-
diny a P. Šímy, 25.11. v 18 hodin - ZUŠ - koncert od-
dělení strunných nástrojů
Informace: nové tel.č. 583 363 070, 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. V měsících říjnu a listopadu je klášterní kos-
tel pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, 
slavnostních příležitostech a ve svátek, objednávky pro 
skupiny nad 10 osob na tel.č. 603 174 499. Otevírací 
doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30 -
17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Zastav se člověče… obdivuj řemeslnou krásu 
a tradice Zábřežska
Prezentace řemeslné tvorby v Mikroregionu Zá-
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▶ Půjdem spolu do Betléma
Výstava představí betlémy ze sbírek Městského 
muzea z České Třebové a šumperského muzea. 
Vernisáž výstavy, která potrvá do 30. ledna 2010, 
proběhne ve středu 25. listopadu v 17 hodin.
▶ 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, otevře-
no 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! 
▶ Krása, která hřeje - Gotické a renesanční kachle 
Moravy a Slezska
Putovní výstava keramických kachlů, zapůjčených 
u několika desítek moravských muzeí, je význam-
ným výstavním počinem. Instalace je doplněna 
místními nálezy kachlů z Mohelnicka, Zábřežska 
a Šumperka a také stojící replikou gotických kamen, 
sestavených podle nálezů získaných archeologickým 
výzkumem v 90. letech v suterénu budovy muzea. 
Výstava potrvá do 31. ledna 2010.
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
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ O perníku
Výstava prezentuje historii perníkářského řemes-
la na Moravě. Výstava, která potrvá do 16. ledna 
2010, bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 5. listopadu 
v 17 hodin.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-
dů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 
tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
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 
úterý 17. listopadu

na všech zařízeních VM Šumperk
 budou vstupy zdarma

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 
9-13 hod., 

muzeum Mohelnice, Zábřeh, 
Památník A. Kašpara 9-12 hod.

VE VÝSTAVNÍ SÍNI VYROSTLY STROMY JAKO DOMY

„Koho hostí naše stromy?“ Tuto otázku si položili 
v Brně v Dětském muzeu a připravili především pro 
mládež výstavu, která přibližuje život hmyzu, ptá-
ků nebo savců vázaných na stromy. Ty  jsou vtipně 
a názorně prezentovány jako jejich domov. V rámci 
výstavy jsou pro zájemce připraveny komentované 
prohlídky a dílny. Do říše stromů přitom může-
te vstupovat až do 18. ledna 2010. Komentovanou 
prohlídku lze objednat na tel. čísle 583 363 090 (Iva 
Tylová) nebo 583 214 213 (Petr Šaj). -mb-

▶ Výstava nazvaná Stromy jako domy je ve výstav-
ní síni muzea k vidění do 18. ledna.  Foto: VM
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A MUZEUM PŘIPOMÍNÁ LISTOPAD 1989
Po zásahu ozbrojenců proti studentům v pá-

tek 17. listopadu 1989, který si vyžádal mnoho 
zraněných, vyzvali následující den posluchači 
Filmové fakulty AMU studenty ke stávce, při-
dali se divadelníci, společně vyzvali obyvatele 
Československa ke generální stávce a poža-
dovali vyšetření zákroku na Národní třídě. 
V neděli zástupci Charty, Československého 
helsinského výboru, Kruhu nezávislé inteligen-
ce, Hnutí za občanskou svobodu, Obrody, Art-
fóra, Československé demokratické iniciativy, 
VONS, Nezávislého mírového sdružení, PEN 
klubu, nezávislých studentů, některých členů 
socialistické a lidové strany, některých býva-
lých i současných komunistů se v Činoherním 
klubu prohlásili za Občanské fórum. Od pon-
dělí se stávka studentů a divadelníků rozšířila 
do dalších měst. Protesty hloučků lidí přerost-

ly v průběhu týdne v masové demonstrace za 
požadavky studentů, herců a Občanského fóra. 
Tak začal listopad 1989 také v Šumperku. Jeho 
jedním z bezprostředních výsledků byly také 
svobodné volby do zastupitelských orgánů v ro-
ce 1990.

Výstava „Jaký byl listopad 89“, připravovaná 
ve Vlastivědném muzeu k dvacetiletému výro-
čí, přiblíží návštěvníkům období bezprostředně 
předcházející listopadu roku 1989 a poté udá-
losti následující v dalších měsících. Dokumen-
ty, zvláště ikonografi cký materiál, přímo vybí-
zejí pojmout výstavu jako střetnutí o politickou 
moc, které prostupovalo celou tehdejší společ-
ností a vedlo k nenásilnému vítězství demo-
kratických sil. Výstava v Hollarově galerii bude 
otevřena v úterý 27. října a potrvá do 15. ledna 
2010. Z. Doubravský

Generální stávka 27. listopadu 1989 u divadla.  Foto J. Pavlíček
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AVÝSTAVU O EROTICE ZPESTŔÍ PÁS CUDNOSTI

Velký zájem vzbudila v uplynulé turistické sezoně výstava soch světově proslulé sochařky Ley 
Vivotové. Také její sochy můžete zhlédnout na výstavě O lásce a milování, aneb Erotika 

v muzejních sbírkách. Sochařka pro výstavu o Erotice zapůjčila dva modely s výrazným erotickým 
nábojem, které nazvala Na polštáři a Bezhlavě. 

Výstava zaujala někoho natolik, že pocítil tou-
hu vlastnit poutač, který byl vysoko na budově 
muzea pečlivě připevněný. Jednalo se o předem 
připravený „únos“, neboť zloděj nic nepoškodil. 
Muzeu tak způsobil ztrátu nejen fi nanční, ale 
také praktickou. Poutače zde upozorňují na vý-
stavy, které jsou prezentovány v Galerii Šumper-
ska, kam se návštěvník dostane přes informační 
centrum. 

Na druhou stranu, aniž bychom vandala a zlo-
děje omlouvali, dívka na plakátu je opravdu pře-
krásná. Jedná se o grafi ku od Vladimíra  Pukla 
Ležící dívka z roku 1937, kterou můžete na výsta-
vě zhlédnout. Ale nejen to. Výstava nabízí další 
skvosty výtvarného umění zapůjčené z našich 
předních galerií, muzeí a institucí.

Přáli bychom si také upoutat návštěvníky ne-
tradičními doprovodnými akcemi k této výstavě. 
Po říjnovém Srdíčkovém dnu připravujeme na 
středu 11. listopadu od 9.00 do 17.00  hodin ko-
mentované prohlídky k výstavě a přednášku na 
téma Pás cudnosti. -ber-

Na výstavě O lásce a milování, aneb Erotika v mu-
zejních sbírkách nechybí ani akty, jejichž autorem 
je fotograf Josef Pavlíček (vpravo), jenž léta spolu-
pracuje s redakcí KŽŠ.  Foto: -zk-

Výstava zaujala někoho natolik, že pocítil touhu vlastnit poutač, který byl připevněný vysoko na budově 
muzea. Na plakátu je Ležící dívka od Vladimíra Pukla.
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A SEVERNÍ MORAVA 
PŘIPOMÍNÁ SEDMDESÁTINY VLADIMÍRA KÖRNERA

Televizní fi lm Sněžná noc, který jsme moh-
li zhlédnout v měsíci říjnu v České televizi, byl 
jejím dárkem k sedmdesátinám spisovateli, scé-
náristovi a dramaturgovi Vladimíru Körnerovi 
(12.10. 1939 Prostějov). Hold této mimořád-
né osobnosti české kultury vzdal i Vlastivědný 
sborník Severní Morava (sv. 95/2009), který na 
podzim tohoto roku vydalo Muzeum v Šumper-
ku, a to v příspěvku Františka Všetičky „Román 
Vladimíra Körnera“, který se zabývá jeho raným 
dílem Slepé rameno. Körner ho psal v letech 
1958-1963 v Zábřehu. 

Po druhé světové válce vznikala řada literár-
ních děl, která se vyrovnávala s hrůzami války. 
Tato tematika je také předmětem Körnerova 
románu. Důraz však nekladl na válečné hrůzy, 
ale na jedince, který je touto válečnou zběsilostí 

a krutostí zasažen a  paralyzován. Část románu se 
sice odehrává na Hané, ale jeho ústřední postava 
inklinuje na sever, do Jeseníků. 

Na závěr článku F. Všetička hodnotí Körnerův 
román takto: „Slepé rameno má v Körnerově 
uměleckém vývoji do značné míry výjimečné 
postavení, neboť je tvárně vyspělejší než mnohá 
jeho pozdní próza. Stavebně a umělecky převy-
šuje nejen Písečnou kosu, ale také některé prózy 
pozdější (např. Zánik samoty Berhof a Anděla 
milosrdenství). Z toto plyne, že nástup Vladimí-
ra Körnera byl víc než impozantní.“ (SM sv. 95, 
str. 57). 

Sborník Severní Morava lze zakoupit v re-
cepci muzea, na jeho detašovaných pracovištích 
a v knihkupectví Duha za 45 Kč.  M. Berková, 
 redaktorka sborníku

Ze slavnostního zahájení  festivalu Město čte knihu v roce 2005. Křtěna byla kniha V. Körnera Zánik 
samoty Berhof. Na snímku zleva M. Ondráček, V. Körner, P. Ševčík a A. Kovalová.  Foto: archiv VM
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Čtvrtek 29. října od 9 hodin 
Putování za Potůčkovou vílou
Vycházka do okolí Šumperka. Sraz u Autoško-
ly v Bludovské ul. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332.  Vstup volný

Pondělí 2. listopadu  od 16 do 17 hodin v učebně 
PC v přízemí
Volný internet pro děti
Pro děti od 8 let.   Vstup volný

Pondělí 2. listopadu  od 16 do 17 hodin v sále 
v 1. patře
Pohádkový pohybový pěvecký sbor
Zpíváme pohádkové písničky a pohybujeme se 
u nich… Pro děti od 5 let.   Vstup volný

Úterý 3. listopadu  od 16 do 17 hodin v sále 
v 1. patře
Aerobik jumping pro předškoláky 
Základy aerobiku s kombinací s hodinami pohy-
bu na malých trampolínách, kde se střídají jed-
notlivé prvky do hudby.  Vstup volný

Středa 4. listopadu od 17 do 18 hodin v herně 
TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Čtvrtek 5. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně 
DDM
Železniční modelářství
Dobré nápady pro kluky a tatínky.   Vstup volný

Pátek 6. listopadu od 18.30 do 19.30 hodin v sále 
v 1. patře
Jumping pro dívky
Pro dívky od 10 let. Cvičební lekce na Malé tram-
polínce při moderní hudbě.  Vstup volný

Úterý 10. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro muže   Vstup volný

Středa 11. listopadu od 18 hodin u DDM

Martinská slavnost
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.

Čtvrtek 12. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 12. listopadu od 9 do 14 hodin v ateliéru 
ve 3. patře
Šperkování
Výroba šperků z drátů a korálků.  Vstupné 50 Kč 

Pondělí 16. listopadu od 16 do 17 hodin v učebně 
PC v přízemí
Učím se na PC
Pro děti od 8 let.   Vstup volný
   
Středa 18. listopadu od 17 do 18 hodin v herně 
TTC
Stolní tenis
Pro děti od 8 let. Přezůvky s sebou!  Vstup volný
 
Sobota 21. listopadu od 9 do 13 hodin v ateliéru 
ve 3. patře
Kurz kresby
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná re-
zervace. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.  
 Vstupné 300 Kč
 
Úterý 24. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Rady a nápady pro mladé kutily  Vstup volný

Úterý 24. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal
Hodinovka pro muže.  Vstup volný

Čtvrtek 26. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíte modelovou železnici?  Potřebujete pora-
dit?  Vstup volný

Sobota 28. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně ve 2. patře
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Adventní věnce
Výroba adventních věnců. S sebou podložku na 
věnec, držáčky na svíčky, stuhy na dekoraci, su-
šené plody.     Vstupné 50 Kč 
  
Sobota 28. listopadu od 9 do 13 hodin v ateliéru 
ve 3. patře
Malba
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nut-

ná rezervace. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz.  Vstupné 300 Kč

Neděle 29. listopadu od 16.30 hodin v sále v 1. patře
Adventní spirála
Vkročení do adventního času. Informace R. Ve-
čeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.
vecerova@seznam.cz.  Vstup volný
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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

Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, praktické 
seznámení s turistickou, navigační a trochu i inter-
netovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé 
ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není podmínkou). 
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 6100 31, vavrusa@doris.cz. Vstupné 20 Kč/schůzka

Každou středu od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin 
v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.  
 Vstupné 40 Kč

Každou středu od 17.45 do 19.45 hodin v AD na „K“
Keramický klub pro dospěláky
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 90 Kč, studenti 65 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. Pro rodiče s dětmi.  
  Vstupné 40 Kč

Každý pátek od 14.30 do 16.30 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.    Vstupné 40 Kč

Úterý 3. listopadu od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod., vždy úterý + čtvrtek,  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

Pátek 6. listopadu od 14.30 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
 
Pátek 6. 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 7. listopadu od 14.30 do 18 hodin v MC na „K“
Škapulíř - Martinská slavnost
Pečení martinských rohlíčků, výroba martinské de-
korace, svíčky …. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 
583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro 

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.cz. 
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rodiče s dětmi.  Vstupné 20 Kč/dílna

Pátek 13. listopadu v 16.30 hodin na „K“
Neviditelný svět
Vernisáž výstavy k mezinárodnímu dni bílé hole. 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.          

Pátek 13. listopadu až pondělí 30. listopadu na „K“
Neviditelný svět
Výstava dětských prací z výtvarné soutěže společně 
s pracemi zrakově postižených tvůrců. Informace 
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.

Pátek 27. listopadu od 14.30 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

Pátek 27. listopadu od 15 do 19 hodin v sále Vily Doris
Adventní dílna
Výroba adventních věnců, svícnů a jiných vánočních 
dekorací. Materiál na výrobu možné vzít s sebou, 
nebo zakoupit na místě. Informace Lenka Kampová, 
tel. č. 733 712 901, kampova@doris.cz.  Vstupné 20 Kč

Pátek 27. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris
Čína 2009
Cvičení TAJ-ČI v taoistickém klášteře, plavba po Vel-
ké řece, Tři soutěsky - největší vodní elektrárna na 
světě, Šanghaj, Peking. Přednáší Jaroslav Voráč, trenér 
TAJ-ČI. Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.  Vstupné 10 Kč

Neděle 29. listopadu od 16 do 19 hodin v tělocvičně 
na „K“
ČERTOVINY
Odpoledne plné her a soutěží s čerty, anděly a Miku-
lášem, čertovská muzika, andělská tombola, Miku-

lášovo občerstvení… Pozor, soutěžíme o nejhezčího 
čertíka a čertici !!!S sebou přezůvky, dobrou náladu. 
Informace Jiří Kamp, tel.č. 731 501 319,  kamp@doris.
cz.  Rodinné vstupné 50 Kč, jednotlivec 20 Kč

Neděle 29. listopadu  od 9.30 hodin na krytém bazénu 
v Šumperku
Odyssea - plavání
Podrobnosti k celé soutěži na www.odyssea-spk.cz,
informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Nabídka kurzů: Angličtina pro seniory a rodiče 
na „mateřské dovolené
Kurz angličtiny pro třetí věk - dopolední hodiny, 
maximálně 10 účastníků ve skupině. Učebnice: 
„Angličtina pro seniory“ (kratší úseky učiva, nej-
běžnější slovíčka a fráze, doprovodné CD s nahráv-
kami textů a cvičení). Cena 2000 Kč, 60 lekcí - lze 
2x týdně 1 hodina nebo 30 lekcí - 1x týdně 2 hodiny 
(dle domluvy). Lektor: Blažena Coufalová. 
Kurz angličtiny pro rodiče na MD, kteří již zvládli 
základy AJ a další zájemce z řad veřejnosti - dopo-
lední hodiny, maximálně 10 účastníků ve skupině. 
Učebnice: New English fi le pre-intermediate. Cena 
2000 Kč, 60 lekcí - lze 2x týdně 1 hodina nebo 30 
lekcí - 1x týdně 2 hodiny (dle domluvy). Lektor: 
Blažena Coufalová. 
Uzávěrka přihlášek na oba kurzy do 6.11. 2009. Při-
hlášení zájemci budou informováni o zahájení kur-
zu. Informace a přihlášky na adrese Sylvie Marková, 
tel.č. 583 285 943, 737 384 948, markova@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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ate-
liér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz,                
http://www.doris.cz

DDM Vila Doris zve školy a školská zařízení, ale i širokou veřejnost na výstavu
„NEviditelní“

na Komíně - Komenského 9 od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 14:00 hodin
Autorem výstavy je fotograf a dlouhodobý dobrovolník INEX-Sdružení dobrovolných aktivit 

Lukáš Houdek. Výstava je souborem 34 fotografi í, které zachycují Romy v různých koutech světa. 
Informace: S. Marková, tel.č. 583 285 943, 737 384 948, markova@doris.cz. Výstava trvá do 28. listopadu.
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NÁVRH
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. října jen v 18.00 hodin
USA, romantická komedie, 2009, 108 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Sandra Bullocková v roli mazané podnikatelky, které hrozí deportace do rodné Kanady, a tak rychle vy-
myslí plán, ke kterému nutně potřebuje svého otravného asistenta Andrewa…  Vstupné 75 Kč

ROZERVANÁ OBJETÍ
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. října jen ve 20.00 hodin
Španělsko, drama, thriller, 2009, 128 minut, od 12 let, titulky
Minulost a současnost, dva muži a jedna žena, a dvě totožnosti jednoho muže… Penélope Cruzová v pří-
běhu nešťastné lásky, žárlivosti a zrady, který natočil slavný oscarový scénárista a režisér Pedro Almodóvar. 
 Vstupné 75 Kč

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ  Hrajeme pro nejmenší
Středa 28. října jen v 16.15 hodin
ČR, 88 minut
Pásmo kreslených příběhů o krtečkovi : Krtek a medicína, Krtek fi lmová hvězda, Krtek a maminka, Krtek 
a sněhulák, Krtek a houby, Krtek a zajíček, Krtek a metro, Krtek a myška.  Vstupné 30 Kč

MICHAEL JACKSON THIS IS IT 
 LIMITOVANÁ EXKLUZIVNÍ DVOUTÝDENNÍ SVĚTOVÁ PREMIÉRA!!!
Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. října, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 4. listopadu v 17.30 a ve 
20.00 hodin
USA, hudební dokument, 2009, 120 minut, mládeži přístupný, titulky
Intimní portrét Michaela Jacksona, který nabízí vzácný pohled do zákulisí příprav, tvorby a zkoušek na 
jeho vyprodanou koncertní sérii, která měla letos v létě odstartovat v londýnské O2 aréně. Jde o syrové, 
působivé a velice silné záběry, které zachycují celou řadu písní pro jeho vystoupení  a jeho spolupráci s lid-
mi, kteří mu pomáhali se vznikem unikátního projektu THIS IS IT. Režie Kenny Ortega. Tento„největší 
koncert, který se nikdy neuskutečnil“ se v České republice promítá pouze v několika vybraných kinech, 
a to pouze po dobu dvou týdnů. 

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE   Hrajeme pro děti
Čtvrtek 5. listopadu jen v 17.30 hodin, pátek 6., sobota 7., neděle 8., pondělí 9. a úterý 10. listopadu jen 
v 16.30 hodin, středa 11. listopadu jen v 17.30 hodin 
USA, rodinná animovaná komedie, 2009, 90 minut, širokoúhlý, české znění
Připravte si talíře! Hlavní postavou příběhu, natočeného podle populární dětské knížky Judi Barretové, je 
malý vynálezce Flint, který svým nejnovějším vynálezem  způsobil kolaps, při němž z nebe padají gigan-
tické potraviny…   Vstupné 75 Kč
V sobotu 7. a v neděli 8. listopadu v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlen-
nou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme 
fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

HRANICE OVLÁDÁNÍ  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 5. listopadu jen v 19.15 hodin
Španělsko, USA, 2009, 116 minut, od 12 let, titulky
Příběh profesionálního vraha, směřujícího k pomstě… Nový fi lm Jima Jarmuche nás zavádí do různých 

KINO OKO
K

IN
O

 O
K

O



37

K
IN

O
 O

K
O

koutů současného Španělska, kudy prochází mysteriózní osamělý muž, jehož aktivity zůstávají úzkostlivě 
mimo zákon… V hlavní roli Isaach De Bancolé.   Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

MĚSTO ČTE KNIHU - FILMOVÁ PŘEHLÍDKA VĚNOVANÁ SPORTU (6.-10. listopadu) 
METRÁČEK
Pátek 6. listopadu v 18.30 hodin
ČR, dětský příběh, 1971, 77 minut
Příběh patnáctileté dívky, která díky své nadměrné váze trpí pocitem méněcennosti a pro niž jsou hodiny 
tělocviku utrpením… Režie Josef Pinkava.  Vstupné 25 Kč

POKOJNÝ BOJOVNÍK
Pátek 6. listopadu ve 20.00 hodin
USA, Německo, sportovní drama, 2006, 120 minut, české znění
Příběh mladého talentovaného sportovce, předurčeného k získání olympijského zlata, který se po vážném 
úrazu snaží znovu začlenit do plnohodnotného života. Excelentní fi lmová adaptace stejnojmenné knihy 
Dana Millmana.  Vstupné 40 Kč 

IVANA V ÚTOKU 
Sobota 7. listopadu v 18.45 hodin
ČR, dětská komedie, 1963, 64 minuty 
Titulní hrdinka fi lmu hraje fotbal lépe než kluci, jenže v ryze klukovském sportu pro ni není místo… Režie 
Josef Pinkava.  Vstupné 25 Kč

Rodinnou animovanou komedii Zataženo, občas trakaře, natočenou podle populární dětské knížky Judi 
Barretové, uvádí kino Oko od 5. do 11. listopadu.
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Sobota 7. listopadu ve 20.00 hodin
Nový Zéland, USA, dobrodružný, romantický, drama, 2005, 127 minut, od 12 let, titulky 
Pravdivý příběh motocyklového závodníka Novozélanďana Burta Munroa, který si splnil celoživotní 
sen být nejrychlejším na světě. Děj fi lmu se odehrává převážně na solných jezerech Bonneville ve státě 
Utah, která jsou ideálním místem pro rychlostní závody… V hlavní roli Anthony Hopkins.  
 Vstupné 40 Kč

SPORTFILM  LIBEREC - VÍTĚZNÉ FILMY 
Neděle 8. listopadu ve 14.30 hodin
Pásmo vítězných sportovních fi lmů z Mezinárodního festivalu outdoorových fi lmů, který se každoroč-
ně koná v Liberci.  Vstup volný

EXTRÉMNÍ SVAHY 
Neděle 8. listopadu v 18.30 hodin
USA, dokument, 2005, 110 minut, od 12 let, titulky
Pět nejlepších snowboardistů světa až na samých vrcholcích aljašských hor, adrenalin, riziko… Vzru-
šující podívaná se skutečnými záběry veškerých sjezdů doplněná dokumentárními záběry ze života 
hlavních protagonistů.  Vstupné 40 Kč

DĚDEČEK AUTOMOBIL
Pondělí 9. listopadu v 18.30 hodin
ČR, komedie, 1956, 98 minut
Dramatický průběh dvou ročníků mezinárodního motocyklového závodu ve francouzském  Dourda-
nu v letech 1904 a 1905 a historie kolem Kolovratova vítězství v automobilovém závodu do vrchu se 
startem a cílem ve francouzském městečku Gaillonu. Ve fi lmu Alfréda Radoka jsou oba závody viděny 
očima mladého automechanika Františka Projsy…  Vstupné 25 Kč

GOLFOVÝ SEN
Pondělí 9. listopadu ve 20.15 hodin
USA, drama, 2005, 120 minut, mládeži přístupný, české znění 
Skutečný příběh vítězství člověka nad nepřízní osudu. Mladý amatérský hráč golfu Francis Quimet je 
sice výjimečně talentovaný, ale příliš chudý na to, aby se dostal mezi světovou hráčskou elitu… Natoče-
no podle skutečného příběhu legendárních hráčů golfu Vardona a Quimenta, jejichž historický souboj 
v roce 1913 se navždy zapsal do historie sportu.  Vstupné 40 Kč

OUTSIDER 
Úterý 10. listopadu v 18.30 hodin
ČR, rodinný fi lm, dětský příběh, 1987, 75 minut
Příběh patnáctiletého Jožky, který se chce stát profesionálním dostihovým závodníkem. Jeho věrný 
kamarád kůň Palissander ale ještě nikdy žádný závod nevyhrál … Režie Zdeněk Sirový.  Vstupné 25 Kč

SYNOVÉ HOR
Úterý 10. listopadu ve 20.00 hodin
ČR, drama, 1956, 96 minut
Příběh obětavého přátelství, jehož hlavními hrdiny jsou dva čeští závodníci v běhu na lyžích Bohumil 
Hanč a Václav Vrbata. Natočeno podle skutečné události, která se odehrála v roce 1913. Režie Čeněk 
Duba.  Vstupné 25 Kč
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Středa 11. listopadu jen v 19.15 hodin 
Velká Británie, USA, 2008, 90 minut,  mládeži přístupný, titulky
V roce 1974 přešel výstřední Francouz ilegálně po ocelovém laně mezi newyorskými „dvojčaty“. Doku-
ment Jamese Marche oživuje 35 let staré dobrodružství skrze vzpomínky samotného Philippa Petita a jeho 
kolegů, kteří pomohli vytvořit neuvěřitelné představení, které se stalo „uměleckým zločinem století“. Film 
byl oceněn Oscarem v kategorii nejlepší dokument.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

VZHŮRU DO OBLAK
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. listopadu jen v 16.00 hodin
USA, komedie, 2009, 102 minuty, rodinný fi lm v českém znění, širokoúhlý
Cesta kolem světa v domku zavěšeném na pouťových balóncích plná humoru, dobrodružství a nápaditých 
příhod.  Vstupné 70 Kč

2 BOBULE 
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16., úterý 17. a středa 18. listopadu v 18.00 a ve 20.00 
hodin
ČR, komedie, 2009, 93 minuty, mládeži přístupný
Pokračování vinařského hitu Bobule se opět odehrává v poetickém prostředí jihomoravských vinic a je-
jími hrdiny jsou opět nerozluční kamarádi podvodníček Honza (Kryštof Hádek) a jeho kumpán Jirka 
(Lukáš Langmajer). Dále hrají Tereza Voříšková, Jana Švandová, Lubomír Lipský, Jiří Korn, Jiří Krampol 
a další.  Vstupné 80 Kč

PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA   Hrajeme pro nejmenší
Úterý 17. listopadu jen v 16.30 hodin
ČR, 75 minut
Pásmo kreslených příhod: Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Jak ště-
ňátko chtělo malé pejsky, Cvrček a housličky, a pavouk, a slepice, a basa, a stroj, a pila, a bombardon. 
 Vstupné 30 Kč

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI  
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21., neděle 22., pondělí 23., úterý 24. a středa 25. listopadu jen v 17.00 hodin
ČR, rodinný fi lm, dobrodružná středověká komedie, 2009, 105 minut, širokoúhlý 
Tak trochu jiný středověk od režiséra fi lmů Rafťáci a Snowboarďáci. Podaří se dětem zvítězit nad mnohem 
silnějším nepřítelem, kterým je slizký Albrecht z Krvenos toužící se zmocnit panství Martina z Vamberka? 
Humor, romantika, dobrodružství, láska, to vše naleznete v dětské komedii o malých rytířích, kterou na-
točil Karel Janák.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 21. a v neděli 22. listopadu v 17.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tří-
člennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děku-
jeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

GAMER 
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21. a neděle 22. listopadu jen v 19.30 hodin
USA, akční thriller, 2009, 95 minut, od 15 let, titulky
V blízké budoucnosti nebudete žít, abyste hráli, ale budete hrát, abyste žili…  Simulační hra s názvem 
SPOLEČNOST, kterou hrají miliony lidí na celém světě, dovoluje jejím účastníkům manipulovat se sku-
tečnými lidskými tvory. Hráč číslo jedna Kable (Gerard Butler) má před sebou poslední zápas, který roz-
hodne o jeho svobodě, rodině a budoucnosti…  Vstupné 75 Kč
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Pondělí 23. a  úterý 24. listopadu jen v 19.30 hodin
USA, komedie, 2009, 123 minuty, mládeži přístupný, titulky
Vášeň. Odhodlání. Máslo. Máš vše, co je potřeba?  Co se stane, když se třicetiletá sekretářka Julie roz-
hodne uvařit všech 524 receptů z klasické americké kuchařky, kterou v roce 1961 napsala Julia Child, 
a začne své kulinární zážitky zveřejňovat ve svém  internetovém blogu … V hlavních rolích Meryl 
Streepová a Amy Adamsová.  Vstupné 75 Kč

MILENCI   Artvečer - Filmový klub
Středa 25. listopadu jen v 19.30 hodin
USA, 2008, 110 minut, od 15 let, titulky
Romantické drama vypráví příběh Leonarda, který se po neúspěšném pokusu o sebevraždu vrací žít 
s rodiči, kteří ho mají rádi, ale nerozumějí mu. Záhy poznává dvě ženy… V hlavních rolích Joaquin 
Phoenix, Gwyneth Paltrowová a Vinessa Shawová.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

VÁNOČNÍ KOLEDA 
Sobota 28. a neděle 29. listopadu jen v 15.15 hodin  
USA, rodinný fi lm, 2009, 120 minut, české znění
Filmová adaptace knihy Charlese Dickence. Duchařská fantasy o napravení jednoho starého sobce, 
kterému se na Štědrý den zjeví duch jeho zemřelého obchodního společníka…  Vstupné 75 Kč

TWILIGHT: NOVÝ MĚSÍC
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30. listopadu, úterý 1. a středa 2. prosince v 17.30 
a ve 20.00 hodin
USA, romantický horor, 2009, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Strhující milostná upírská sága pokračuje… V hlavních rolích opět Robert Pattinson a Kristen Stewar-
tová.  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na prosinec: 2012, Chceš mě, chci tě, Hrdinové z Duranu, Astroboy, Zemský ráj to na 
pohled, Tři sezóny v pekle, Avatar, Bratři Bloomovi, Mikulášovy patálie, Love & Dance, District 9
Filmový klub: Whisky s vodkou

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 prosto-
rový 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 prv-
ního představení. Vstupenky na všechna listopadová představení jsou v prodeji od 1. listopadu 2009.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci 
reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. Větší 
obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Cena za projekci diapozitivu je 1500,- Kč na měsíc, cena za 
projekci videoklipu 2500,- Kč na měsíc. Bližší informace na telefonu 583 212 000. Průměrná měsíční 
návštěva kina je 6000 diváků.
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