Společenský měsíčník města Šumperka
52. ročník

Říjen 2010

OBSAH ČÍSLA
Letmé nahlédnutí do sborníku
o šumperském sportování: Orientační běh ....................... 1
Výročí vzniku republiky připomene koncert
Moravské filharmonie a houslisty Václava Hudečka ....... 3
Šumperská „ZUŠka“ slaví pětašedesátiny .......................... 5
Cyklus Církevní rok v hudbě
nabídne Händelovo oratorium ............................................. 7
Společenské středisko Sever .................................................. 7
K Šumperským proměnám ................................................... 8
Básník nepředstírané krásy - William Shakespeare .......11
Galerie J. Jílka .........................................................................12
Dům kultury ...........................................................................13
Padesátiletý Spirituál kvintet zazpívá v Šumperku .........14
Džemfest láká na Monkey Business i Nightwork ...........15
Městská knihovna .................................................................17
Knihovna otevře své dveře ..................................................18
Ivona Březinová bude besedovat se školáky ....................19
Knihovna chystá poetický podvečer s poezií a flétnou ...20
Divadlo ....................................................................................21
Představujeme nové tváře divadla:
rozhovor s Ondřejem Brettem ...........................................22
Divadlo nabídne setkání se současnou slovenskou
literaturou: L´ubo Dobrovoda - Ja malkáč.......................23
Vlastivědné muzeum ............................................................24
Výstavu zahájí Den chleba ..................................................26
Blažení předvádějí v Šumperku opravdový „odvaz“......26
Vila Doris ................................................................................28
DDM U Radnice ...................................................................29
Kino Oko ................................................................................31
Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka.
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,
IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová. Redakční
rada: předseda - Mgr. Hana Nováková, Ing. A. Dostálová,
PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. M. Berková, J. Pavlíček,
V. Zetochová, Mgr. Z. Daňková, O. Polák. Adresa redakce a předplatného: Sudkov 20, 788 21 Sudkov, tel./fax.:
583 437 352. Cena: 12 Kč. Roční předplatné pro mimošumperské odběratele 264 Kč, pro šumperské 132 Kč, včetně poštovného. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní
správou pošt v Ostravě, čj. 2596/92-P/1 ze dne 16. 11. 1992.
Grafické zpracování: FTV - production, tiskárna: TG TISK
Lanškroun s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 16464.

Martina Drelichová
(autorka obálky)

Autorka návrhu obálky žije v Rokytnici u Přerova
a v uplynulém školním roce absolvovala VOŠ a SPŠ
Šumperk, obor propagační výtvarnictví. Svůj volný
čas (kterého není moc) tráví nejraději se svou rodinou
nebo přáteli, čtením sci-fi a fantazy literatury či komiksů, hraním si na PC a podobně.

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč pro
mimošumperské odběratele, kterým se
měsíčník distribuuje prostřednictvím České
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za
předplatné 132 Kč (jiný systém doručování).
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat
redakci Kulturního života Šumperka,
T. Domeslovou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352.

V

tomto čísle představíme sport, který si získává oblibu zvláště mezi mládeží. Svou dynamikou
a zvraty v průběhu závodů však okouzlil i mnoho dospělých. Orientační sport je dnes známý
pod názvem orientační běh. Následující ukázky z článku Jiřího Cacha a Jakuba Halamy seznamují
s jeho šumperskou historií.
V počátečních letech orientačního sportu existovalo v okrese Šumperk několik oddílů, které byly
soustředěny v odborech turistiky při svých TJ: Sokol Sobotín, Sokol Jakubovice, Tatran Supíkovice,
Baník Šumperk a Lokomotiva Šumperk. Z oddílů,
které v letech 1952-1964 provozovaly také orientační závodní činnost v rámci okresu i kraje, zůstal
však jen oddíl OB TJ Lokomotiva Šumperk, později
TJ Lokomotiva Pramet Šumperk, který vznikl slou-

Dlouholetý závodník Vratislav Sita. Snímek: V. Sita:

čením s původním Baníkem (= pozdějším Prametem) v roce 1970 (s orientačním sportem začínal
v Baníku např. dlouholetý závodník V. Sita, ovšem
již v roce 1960 přestoupil do tehdejší Lokomotivy,
neboť zde se dle jeho slov věnovali orientačním závodům v mnohem větší míře než v Baníku).
Oddíl s názvem TJ Lokomotiva Pramet Šumperk
postupně rozšiřoval svou členskou základnu, na začátku 80. let již evidoval sto členů a patřil tedy mezi
největší oddíly tělovýchovné jednoty. Dokonce byl
při ODPM v Šumperku v 70. letech založen pionýrský oddíl OB Azimut, který vedli členové Lokomotivy. Pro šumperské základní devítileté školy se
pořádala pionýrská liga. Oddíl byl také nositelem titulu Vzorný oddíl III. stupně. I za socialismu rozvíjel
oddíl mezinárodní styk, Šumperané se účastnili závodů v NDR, Finsku, Norsku, Švédsku, Rumunsku,
Maďarsku a Polsku. Naopak mnoho cizinců startovalo na závodech pořádaných v naší oblasti.
První polovina 90. let byla pro šumperské
orientační běžce obdobím plným změn. V roce 1993
odešla menší část členů Lokomotivy z oddílu a pod
vedením J. Šrámka byl založen nový oddíl Klub vytrvalostních sportů (KVS) Šumperk. Jen o rok později
vznikl malý oddíl Horizont Šumperk (= HSU, 1994 původně pro LOB; V. Kupcová, A. Čadilová). V roce
1995 vystoupil oddíl Lokomotivy z TJ a změnil své
jméno na SK Severka Šumperk. Následující rok se do
Šumperka přistěhovala rodina Králových, která vedla
ve Starém Městě pod Sněžníkem menší oddíl a hned
roku 1997 došlo ke sloučení oddílů Severky a Starého
Města pod Sněžníkem.
Poslední šumperská změna nastala na konci roku
2007, kdy část členů z KVS Šumperk odešla a založila pod vedením D. Aleše další šumperský oddíl
s názvem Magnus Orienteering.
***
Oddíl Lokomotivy se dlouhodobě zaměřoval na
výchovu mládeže, tréninku dětí a dorostu se v průběhu let věnovala s větší či menší intenzitou řada lidí.
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NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: ORIENTAČNÍ BĚH

NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU

Mezi dlouhodobě působícími trenéry lze jmenovat
především K. Jurmana a H. Uhmanna; v 70. a 80. letech manžele Mátlovi, v 80. a první polovině 90. let
V. Kupcovou a A. Čadilovou. V nynější Severce
(jako nástupci Lokomotivy) je to rodina Králových
a J. Strachota; v KVS to byli nebo stále jsou J. Šrámková, P. Adámek, D. Aleš, Z. Janů (Lenon) a J. Šrámek. D. Aleš se tréninku mladých talentů věnuje
nad rámec šumperských běžců, jeho „trenérskýma
rukama“ prošla také řada závodníků jiných českých
i slovenských oddílů, byl hlavním trenérem české dorostenecké reprezentace (1997-2001) a slovenské juniorské reprezentace (2004-2007); v letech 2001-2002
působil také jako manažer české reprezentace dospělých.
Kromě různých tréninků všedních dní v průběhu
školního roku (mapové, běžecké, teoretická příprava,
zimní v tělocvičnách) a bezpočtu vícedenních soustředění jak v českých lesích, tak i zahraničních (přínosné byly zejména ty skandinávské) byly pořádány
i letní prázdninové orientační tábory. V 80. letech to
byly proslulé putovní tábory pod vedením manželů
Mátlových, děti dorůstající v Lokomotivě a pozdější
Severce v 90. letech nezapomenou na každoroční
tábory konané na chalupě Sitových v Klášterci nad
Orlicí. V tradici letních orientačních táborů se pokračuje i nadále, často v kombinaci s cyklistikou.
***
Šumperské oddíly vychovaly desítky talentů,
někteří z nich se dokonce stali členy reprezentace
- v 60. letech St. Mlynář (kat. MB) a J. Straka (kat.
MA), v roce 1992 odchovanec Lokomotivy T. Kovařík (kat. H21). Za největší současnou šumperskou
naději je považován mladý závodník Vojtěch Král

Vojtěch Král (Severka Šumperk) při svém vítězném závodě ve sprintu na juniorském mistrovství
světa v Austrálii (2007).
Snímek: V. Král
(Severka), jehož dosavadní skvělé výsledky (člen dorosteneckých a juniorských reprezentačních výběrů
- nejlepším výsledkem 1. místo ve sprintu na juniorském mistrovství světa v Austrálii v roce 2007)
jsou velkým příslibem do budoucna. V každoroční anketě o nejlepší orientační běžce ČR byl také
vyhlášen nejlepším juniorem roku 2007. Úspěšně
nyní pokračuje i po přechodu do hlavní mužské kategorie, o čemž svědčí jeho nominace na trať sprintu
na Mistrovství světa, konaném v roce 2009 v Maďarsku. Sprintový závod se běžel v Miskolci a V. Král
obsadil 35. místo.
Jiří Cach, Jakub Halama

Klub českých turistů, odbor Šumperk + Značkaři Šumperk + Dům dětí a mládeže Vila Doris Šumperk
zvou na POCHOD IVV
Pochod po Šumperském psaníčku
Memoriál Josefa Janků, 18. ročník
v sobotu 2. října 2010
Pěšky: trasy 11, 15, 25, 35, 50 km/Na kole: trasa 45 km
START: 7-10 hod. z Domu dětí a mládeže VILA DORIS, 17. listopadu 8, Šumperk
CÍL: v Novém Malíně do 18 hod. (3 km do Šumperka jsou započítány do trasy)
Startovné: členové KČT, děti 20 Kč, ostatní 25 Kč
Při dobrém počasí občerstvení - opékání špekáčků na trase pochodu v rámci startovného.
Odměna: pamětní list a příležitostné razítko v cíli * volný vstup na rozhlednu na Háji
* odměna pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka
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V

ýročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene během slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc a vynikajícího houslisty Václava Hudečka. Pod taktovkou šéfdirigenta Petra Vronského nabídne ve středu 26. října
v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden z nejstarších symfonických ansámblů u nás skladby Smetanovy, Čajkovského a Dvořákovy. Koncert pořádají v rámci cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, Město Šumperk a místní Dům kultury, finančně ho podpořil
Olomoucký kraj. Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru.
Moravská filharmonie byla založena v roce
1945 a patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Sídlí v Olomouci, v historické metropoli Moravy, která je
centrem Olomouckého kraje.
V čele Moravské filharmonie stály významné
osobnosti české hudební kultury, za jejím dirigentským pultem se střídali přední světoví dirigenti, např. Lord Yehudi Menuhin, Václav Neumann, Libor Pešek, Vladimír Válek a další. Jejími hosty byli významní sólisté, např. S. Richter,

I. Oistrach. G. Kremer, S. Ishikawa, P. Fournier,
J. Suk, V. Hudeček, E. Indjic, J. Carreras, A. Baltsa, J. Cura a mnoho dalších.
Během svého působení si Moravská filharmonie vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý
repertoár, jenž zahrnuje vedle české hudby také
skladby klasiků evropské orchestrální tvorby
19. a 20. století. Je samozřejmé, že patří k autentickým interpretům klasiků české národní
hudební kultury - A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. Filharmonie také intenzivně

Moravská filharmonie Olomouc se představí v Šumperku ve středu 26. října.

Foto: archiv
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KONCERT KLASIKA VIVA

VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY PŘIPOMENE KONCERT MORAVSKÉ
FILHARMONIE A HOUSLISTY VÁCLAVA HUDEČKA

KONCERT KLASIKA VIVA

propaguje soudobou českou i světovou hudební
tvorbu, o čemž svědčí premiéry stovky skladeb
soudobých skladatelů. V posledních letech se
Moravská filharmonie specializuje na nahrávky
současné světové hudby.
Moravská filharmonie s velkým ohlasem vystupovala v převážné většině evropských států
a zúčastnila se významných mezinárodních
hudebních festivalů v České republice i v zahraničí. Podílí se rovněž na organizaci uměleckého
a koncertního života v Olomouci. Je organizátorem a pořadatelem mezinárodního hudebního
festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního
varhanního festivalu. Pravidelně pořádá i Mezinárodní dirigentské kurzy.
Petr Vronský, původně velmi úspěšný houslista (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964),
začal svou dirigentskou dráhu v r. 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel do Ústí nad Labem jako
šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj
byly rozhodující úspěchy v dirigentských soutěžích v Praze (1970), ve francouzském Besanconu (1971) a v Berlíně, v soutěži H. von Karajana
(1973). V roce 1978 se stal dirigentem a v letech
1983-1991 šéfdirigentem Státní filharmonie
Brno, se kterou hostoval v mnoha zemích Evropy, v USA a v Japonsku. V době svého brněnského působení se věnoval pedagogické činnosti na
JAMU. V období 2002-2005 byl šéfdirigentem
Janáčkovy filharmonie Ostrava a od září roku
2005 se stal čestným šéfdirigentem Moravské
filharmonie Olomouc a působí jako docent oboru dirigování na hudební fakultě pražské AMU.
Petr Vronský je pravidelně zván k předním orchestrům celého světa, spolupracuje rovněž
s nejlepšími orchestry u nás (Česká filharmonie,
Symfonický orchestr FOK, Státní filharmonie
Brno, SOČR) a operními scénami u nás (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova
opera Brno, Divadlo J.K. Tyla Plzeň) i v zahraničí
(Kammeroper Wien, Dance Theatre Haag). Jeho
repertoár zahrnuje přes dvě stě klasických, moderních, operních a symfonických děl. Je považován za všestranného dirigenta širokého záběru
s mimořádným temperamentem a citem pro interpretaci.
Václav Hudeček (1952) zahájil svoji příkladně
strmou cestu mezi českou a mezinárodní inter-
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pretační elitu v šedesátých letech. Přesně 12. listopadu 1967, kdy vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den
později ho slyšel legendární David Oistrach,
předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl
mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do
Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto
velkého Mistra.
Od svého londýnského debutu vystupoval po
celém světě na neprestižnějších pódiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka
Festival Hall), s nejlepšími světovými orchestry,
jakož i na světových festivalech. K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové
školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jeho nahrávky u firmy
Supraphon.
Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry, spojující technickou suverenitu
s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným
způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel
zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za
další svoje nahrávky obdržel tento houslista zlaté
desky.
Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím
starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové
spektrum o díla XX. století (Janáček, Prokofjev)
a skladby soudobých českých autorů (Kymlička,
Fišer, Mácha). Systematicky se stará rovněž o pomoc nastupující české interpretační generaci,
a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích, tak představováním
těch nejlepších jako hostů na svých koncertech
v rámci tradičních vánočních turné, nebo na jím
pořádaných Svátcích hudby v Praze.
-redProgram slavnostního koncertu
ke státnímu svátku ČR:
B. Smetana - Z českých luhů a hájů z cyklu Má
vlast * P.I. Čajkovskij - Koncert pro housle a orchestr D dur * A. Dvořák - Symfonie č. 8 G dur
„Anglická“

Z

ákladní umělecká škola v Šumperku zahájila v prvních zářijových dnech nový školní rok. Přivítala tak ve svých prostorách řadu starých známých - malých i větších muzikantů, kteří ji navštěvovali již v minulých letech, ale současně zaznamenala zvýšený zájem mladých talentů především
v hudebním oboru.
Letošní školní rok bude z pohledu školy zcela mimořádný. Očekáváme, že v první půli roku
vyřešíme řadu let přetrvávající problémy s umístěním výtvarného a tanečního oboru a postupně
začneme pracovat na školním vzdělávacím programu, podle něhož začneme vyučovat od 1. září
2012. Čeká nás tedy kromě vlastní výuky spousta
mravenčí práce, na které bude záviset další směřování školy.
Co však je hlavním středobodem našeho konání v nejbližších podzimních měsících roku
2010, je 65. výročí založení této školy. Rádi bychom v průběhu měsíců října a listopadu připomněli doby minulé, v nichž se ZUŠka utvářela,
postupně se vyvíjela a stala se nezastupitelnou
vzdělávací institucí v regionu, ale také představili
práci našich žáků a pedagogů co možná nejširší
veřejnosti. Proto jsme připravili cyklus několika
koncertů, v nichž předvedeme, co umíme. Zároveň jsme si pozvali na několik samostatných
koncertů významné hudebníky a hudební tělesa,
se kterými jsme navázali spolupráci a kteří mají
k uměleckému školství a potažmo k naší škole
vřelý vztah.
• 13. října v 18:00 v klášterním kostele
v Šumperku
Koncert učitelů
Základní umělecké školy Šumperk
• 19. října v 18:00 v koncertním sále ZUŠ,
Žerotínova 11
Koncert skladatele
a jazzového klavíristy Richarda Mlynáře
• 4. listopadu v 18:00 v koncertním sále ZUŠ,
Žerotínova 11
Koncert Stupkova kvarteta
• 10. listopadu v 18:00 v klášterním kostele
v Šumperku
Koncert žáků hudebního oboru

Během slavnostního koncertu k výročí založení
školy se představí i smyčcový orchestr. Foto: archiv
A protože k tomu, aby se dílo co nejlépe podařilo, potřebujeme nejen zapálené hudebníky,
kteří chtějí hrát, důstojné koncertní prostory,
v nichž je možné koncertovat, ale i skvělé publikum, které vytvoří patřičnou atmosféru, přicházíme s pozváním k pomyslné slavnostní tabuli
a dovolujeme si nabídnout následující slavnostní
menu k oslavě našich pětašedesátých narozenin:
Základní umělecké školy v Šumperku
• 16. listopadu v 18:00 v koncertním sále ZUŠ,
Žerotínova 11
Koncert Black Ladies s Vítem Janečkou
(5 fléten, basová kytara, klavír, bicí)
• 21. listopadu v kostele sv. Jana Křtitele
v Šumperku
Koncert pro Charitu
(žáci a učitelé ZUŠ Šumperk)
• 26. listopadu v 18:00 v Divadle Šumperk
Slavnostní koncert souborů ZUŠ Šumperk
k 65. výročí založení školy (smyčcový
soubor, dechový orchestr, taneční soubory
a sbor Motýli, uvádí Petr Král)
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ZUŠ ŠUMPERK

ŠUMPERSKÁ „ZUŠKA“ SLAVÍ PĚTAŠEDESÁTINY

ZUŠ ŠUMPERK

Celý cyklus koncertů proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla Sekaniny za finančního přispění Olomouckého kraje a pod
záštitou starosty Města Šumperka Zdeňka Brože.
Naší snahou při výběru účinkujících a repertoáru
byla snaha oslovit co nejširší oblast publika a sestavit

program tak, aby si každý milovník hudby vybral to,
co ho zajímá. Můžeme se tedy těšit na vaši návštěvu,
a pokud se tento „podzimní festival“ osvědčí, určitě
se budeme podobnou formou prezentovat i v letech
budoucích.
František Havelka,
ředitel ZUŠ Šumperk

RICHARD MLYNÁŘ
NABÍDNE „NAROZENINOVÝ“ JAZZOVÝ APERITIV

19.

října v 18 hodin přivítá Základní umělecká škola v Šumperku společně s Kruhem rodičů
a přátel školy ve svém koncertním sále v Žerotínově ulici v rámci cyklu koncertů k 65. výročí
založení školy vzácného hosta. Je jím skladatel a jazzový klavírista Richard Mlynář, který se představí na svém samostatném koncertu.
Richard Mlynář vystudoval Konzervatoř v Ostravě, obor trombon. Jako trombonista působí
od roku 1985 v Moravském divadle Olomouc.
Jeho hlavní doménou je však hra na klavír,
a to zejména v jazzové oblasti. V letech 1991
až 1999 koncertoval například s anglickým saxofonistou Richardem Handem, s brněnským
houslistou Janem Beránkem, ale také sólově
u nás a v zahraničí. V letech 2004-2005 absolvoval jako pianista evropské turné muzikálu
Jesus Christ Superstar v americké produkci. Od
roku 2006 spolupracuje s Městským divadlem
v Brně (např. muzikály Hair, Jesus Christ Superstar, Jazz Side Story). Jako pianista vystupuje
také s Moravskou filharmonií Olomouc, s big
bandem B Side Band v Brně a nově vzniklým
Metropolitním symfonickým orchestrem Brno.
S orchestrem olomoucké opery nastudoval Gershwinovu Rhapsody in Blue, která se dočkala
dvaceti tří repríz.
Přes hru na klavír se postupně přirozeně
dostal i k činnosti skladatelské a aranžérské.
V těchto oblastech vyniká šíří záběru a vysokou profesionalitou, je vyhledávaným autorem
mnoha interprety i komorními ansámbly. Za
všechny jmenujme saxofonový kvartet Bohemia,
Brněnské hornisty, Komár String Trio, ale také
například i Národní divadlo Brno. V současnosti
se věnuje zejména hudbě scénické, píše ale také
soudobou vážnou hudbu, především komorní,
hudbu pro děti a samozřejmě rovněž skladby
jazzové.
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Aranžuje pro B Side Band, Brass 6, Moravskou filharmonii a Moravské divadlo Olomouc.
V Moravském divadle se velkou měrou podílel
na hudebním nastudování úspěšného muzikálu
Pokrevní bratři. V oblasti scénické hudby stojí za
zmínku spolupráce s Milanem Uhdem, Antonínem Přidalem, Michalem Burešem a Romanem
Groszmannem.
Ve výčtu všech činností Richarda Mlynáře
nesmíme opomenout ještě jednu důležitou oblast, ve které si získal renomé, a tou je hudební
režie a střih. V této oblasti spolupracuje s americkou firmou Navona Records, specializující
se na natáčení soudobé vážné hudby. Spolupracoval s dirigenty a interprety: Milan Svoboda,
Petr Šumník, Stanislav Vavřínek, Jan Kučera, Lawrence Golan (USA), James J. Pellerite
(USA), William Hill (USA).
V roce 1997 získal za svou činnost v oblasti
kultury Cenu města Olomouce.
Kromě své „muzikantské“ činnosti působí
Richard Mlynář i jako korepetitor a hudební
pedagog, který má svým žákům co říct. Věříme,
že jeho vystoupení bude svátkem pro šumperské
příznivce jazzu a klavíru a že se společně s ním
budeme setkávat i v letech budoucích.
Koncert se uskuteční pod záštitou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Pavla Sekaniny
za finančního přispění Olomouckého kraje
a pod záštitou starosty Města Šumperka Zdeňka Brože.
Srdečně zvou pořadatelé.
-haf-

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje i v nadcházejících měsících. V sezoně 2009/2010 nabízejí
jeho organizátoři v říjnu již druhé setkání. Zveme vás na poslechový večer, jehož dějištěm bude
ve středu 6. října od 19 hodin zkušebna Scholy
od svatého Jana Křtitele ve Farním středisku na
Kostelním náměstí 4. Poslouchat budeme dílo
barokního skladatele Georga Friedricha Händela
- Izrael v Egyptě.
Toto oratorium je pátým z devatenácti, které
Händel vytvořil v Anglii. Pochází z roku 1738.
Händel poskytuje v sedmadvaceti částech oratoria
neobvykle velký prostor sboru. Dramatická akce
dosahuje minimálně stejně strhujícího účinku,
jaký známe z Mesiáše. Kroupy a blesky, bzučení
much, žáby - to vše je skvěle evokováno geniální
hudbou, která vykresluje sedm ran Egyptských
i přechod přes Rudé moře, jak je psáno v knize
Exodus. Přijďte i vy prožít biblické dobrodružství
v hudbě G.F. Händela.
Vít Rozehnal

Pořady v sezoně 2010-2011
• 6. října - Georg Friedrich Händel:
Israel in Egypt (Oratorium Izrael v Egyptě)
• 3. listopadu - Claudio Monteverdi:
A Mass of Thanksgiving (Mše k díkůvzdání)
• 1. prosince - Johann Sebastian Bach:
Magnificat (Mariánský chvalozpěv)
• 5. ledna - Georg Philipp Telemann:
Christmas Oratorio (Vánoční oratorium)
• 2. února - Missa Mexicana (Mexická mše)
• 2. března - Ludwig van Beethoven:
Missa solemnis (Slavnostní mše)
• 6. dubna - Antonín Rejcha:
Reguiem (Mše za zemřelé)
• 4. května - František Ignác Tůma:
Stabat Mater (Kantáta Stála Matka)
• 1. června - Marc-Antoine Charpentier:
Te Deum (Bože, chválíme Tě)

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 30. září od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr

Hraje Mirox.

Vstupné 50 Kč

Vstupné 40 Kč

Pátek 8. října od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 40 Kč

Pátek 22. října od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Petr a Vašek.
Vstupné 40 Kč

Úterý 12. října od 16 hodin
Klub filatelistů

Úterý 26. října od 16 hodin
Klub filatelistů

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

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

Čtvrtek 21. října od 14 hodin
Setkání členů Městského svazu DIA

Každou středu vždy od 16 do 17.45 hodin
Mateřské centrum

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, 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.
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POSLECHOVÝ POŘAD, STŘEDISKO SEVER

CYKLUS CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
NABÍDNE HÄNDELOVO ORATORIUM

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Ulice M.R. Štefánika, někdejší Kaiser-Franz-Josef Strasse, Lautnerova, kdysi Gabelsbergerstrasse, a Žerotínova, bývalá Hradschingasse, uzavírají
prostor zaniklé textilní továrny. V roce 1858 zde
nechal postavit tkalcovnu hedvábnického zboží
S. Trebitsch. O čtyřicet let později v ní pracovalo
přes tisíc zaměstnanců a patřila k největším textilkám v Šumperku. Obyvatelé města ji znají pod
jménem Hedva, které jí ve druhé polovině 20. století po několika organizačních změnách doprovázených změnami názvů nakonec zůstalo.

Vedle výrobních objektů se nacházela také
rozsáhlá zahrada. V ní na spojnici ulic Žerotínovy a Lautnerovy byl v roce 2009 vystavěn
multifunkční nárožní dům, který společně s víceúčelovým domem č.p. 31/54, o němž jsme
psali v letošním únorovém čísle KŽŠ, naprosto
změnil vzhled okolí vyústění Lautnerovy ulice
do ulice Žerotínovy. Historická budova Základní umělecké školy, doposud dominující tomuto
prostoru, je postupně uzavírána moderní výstavbou.
Z. Doubravský

Vedle správní budovy a výrobních hal tkalcovny firmy Trebitsch a synové se nacházela rozsáhlá zahrada,
snímek z přelomu 19. a 20. století.
Foto: sbírky VM Šumperk

Naproti dnešní Základní umělecké škole se rozkládala až donedávna zahrada (stav ze šedesátých let
20. století). V ní byl loni vystavěn multifunkční nárožní dům.
Foto: sbírky VM Šumperk, -zk-
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Studie z května roku 2007 a výsledná realizace.

Foto: Stavoprojekt Šumperk

Historie výstavby víceúčelového objektu společnosti Macte s.r.o.
v Šumperku na nároží ulic Lautnerovy a Žerotínovy
Zástavbou na exponovaném nároží ulic Lautnerovy a Žerotínovy se architekt Jiří Valert ze
šumperského Stavoprojektu začal zabývat v roce
1995, kdy na základě objednávky ředitele tehdejšího závodu Hedvy v Šumperku Zdeňka Navrátila zpracoval architektonickou studii objektu
s firemní prodejnou, výstavními a skladovacími
prostorami. K realizaci tohoto objektu nakonec
nedošlo, ale do rodícího se nového územního
plánu města již byl vyhrazen tento prostor pro
polyfunkční dům namísto přízemní dřevostavby
s jídelnou pro zaměstnance podniku Hedva.
O deset let později, v roce 2005, se o městskou
parcelu začali zajímat majitelé rodinné firmy
Macte ze Šumperka a na jaře v roce 2006 získali

příslib Zastupitelstva města Šumperka na odprodej pozemku na výstavbu víceúčelového objektu
pro potřeby firmy.
Celá záležitost dostala nový impuls a rychlý
spád, ještě v roce 2006 byly zahájeny práce na
studii nového objektu (firma Macte ještě souběžně zvažovala rekonstrukci bývalé samoobsluhy
v Nerudově ulici pro potřeby výroby a obchodu
s pracovními oděvy a potřebami). Novostavba
nakonec dostala přednost, v roce 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí a Stavoprojekt Šumperk
zahájil práce na projektu pro stavební povolení.
Architekt Jiří Valert navázal na původní koncepci z roku 1993. Požadavky investora se ale
samozřejmě změnily, proto i celkový vzhled
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

První studie zástavby tohoto prostoru vznikla v roce 1993 v „dílně“ šumperského Stavoprojektu. Architekt
Jiří Valert se ním zabýval i v dalším období (skica z roku 2006).

PROMĚNY, HRÁDEK PRO KRÁLE

budovy dostal jiný charakter. Stejný byl pouze
problém, jak vytvořit přiměřenou protiváhu dominantního objektu Základní umělecké školy
v historickém domě Primavesi na protějším nároží. Tak velkou hmotu nebylo možné vzhledem
k požadavkům investora na halovou část stavby
vytvořit, proto byl nový objekt s výrobní i obchodní náplní a byty navržen tak, aby měl svoji
dominantní zvýšenou část a mohl dotvářet nároží ulic Lautnerovy a Žerotínovy.
Stavební povolení bylo vydáno v roce 2008 a ve
stejném roce byla zahájena i realizace stavby dodavatelem Fortex a.s. Šumperk s investorským dozorem zajištěným firmou Irea s.r.o.Šumperk. Přes
určité technické problémy při realizaci (objekt se
stavěl na původní bažině s malou únosností půdy
pro zakládání) byla stavba dokončena v létě roku

2009 a uvedena do provozu v září téhož roku.
Náklady na stavbu se vyšplhaly přes 30 mil. Kč,
jsou zde však umístěny tři obchodní jednotky,
provozní i výrobní část firmy Macte, kanceláře
a dva byty. Stavba tak nakonec neunikla textilní
ani výrobní tematice, šijí se zde nové pracovní
oděvy a prodávají potřeby pro domácnost, stavbu i zahradu. Po šestnácti letech od prvních skic
se objekt podařilo zrealizovat a šumperští občané
získali další zajímavou stavbu se službami a obchody. Stavba získala ocenění v rámci Cen města Šumperka v kategorii Novostavba roku 2009
(autor stavby: Ing. arch Jiří Valert, Stavoprojekt
Šumperk s.r.o.; spolupráce: Ing. Radovan Vágner; investor: Macte s.r.o. Šumperk; dodavatel:
Fortex AGS a.s. Šumperk; tech. dozor: Irea s.r.o.
Šumperk).
-red-

TEENS JAZZBAND VZDÁ POCTU
DUKEOVI ELLINGTONOVI A HOAGYMU CARMICHAELOVI

V

pátek 8. října bude od 19:30 hodin patřit Divadlo Šumperk tradiční akci Hrádek pro krále,
kterou pořádá Teens Jazzband Velké Losiny. Tentokrát ponese koncert podtitul Pocta Dukeovi
Ellingtonovi a Hoagymu Carmichaelovi a zaměří se na dvě výrazné jazzové osobnosti, které jsou si
v mnoha ohledech až pozoruhodně podobné.
Duke Ellington i Hoagy Carmichael by se letos dožili 111 let a oba
se do hudební historie zapsali jako
významní skladatelé a pianisté, druhý jmenovaný taktéž jako zpěvák.
Mnoho hitů, které oba autoři složili, zůstalo v povědomí současných posluchačů a zaznamenalo nespočet různorodých provedení v podání
stovek kapel po celém světě. Za
všechny kompozice jmenujme například skladbu Stardust Hoagyho
Carmichaela, která se stala mimo
jiné znělkou orchestru Karla
Vlacha, či další píseň
téhož autora, Georgia
On My Mind, kterou
zpopularizoval zejména slavný zpěvák
a pianista Ray Charles. Z pera druhého
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připomínaného skladatele, Dukea Ellingtona, pocházejí například takové
hity, jako jsou Mood Indigo či
Solitude.
Některé ze skladeb Dukea Ellingtona a Hoagyho Carmichaela
patří již ke stabilnímu repertoáru
Teens Jazzbandu, jiné si orchestr připravil speciálně pro příležitost výročí
narození těchto dvou velikánů.
Šumperské publikum tak bude
mít možnost slyšet dané skladby
v jejich premiéře. Celý pořad bude, jak
je již tradicí, doprovázen informacemi ze
života připomínaných legend a taktéž
vedle živé hudby Teens Jazzbandu zazní i dobové
nahrávky v podání Dukea Ellingtona a Hoagyho Carmichaela. -ich◀ Duke Ellington

Klášterní kostel 15. října v 19 hodin

povedená vedla až na trůn královny Alžběty…
Nahlížet dnes na Shakespearovy Sonety pouze
Umělci, zejména básníci, jako první pochopili, že rejstříkem erotických tužeb by ale bylo hloupé a pov poezii není prostor pro lež, a psali o vzácnosti své platné době. Prostřednictvím svého vztahu se logicky
menšinové lásky tak, jak to cítili nejpřirozeněji. Že dotýká i dalších nadčasových témat, jako jsou plození,
nejde o devianty a příživníky světa, že jejich smys- odloučení, přetvářka, čas, svár těla a duše... V osobité
lem není reprodukce života, ale tvorba života v poezii sonetové formě se odehrávají duchovní mikrodramaa umění obecně, dokazuje řada významných jmen ta, která mají zážeh v těle krásného mladého muže, do
a jejich inspirujících lásek: Michelangelo měl svého něhož se Shakespeare zamiloval takovou intenzitou,
Tommasa, Lorca Ignacia, Verlain Luciena, Ginsberg že byl schopen v řadě básní popřít i sám sebe: „Abych
Petera, Kuběna Zdeňka… Nikdy to nebyl s tebou, jsem sám proti sobě, / nemám
bylo jednoduché, ale možná právě odpor
se rád, když nelíbím se tobě“, přestože ví,
veřejnosti byl pro ně třecím momentem,
že objekt jeho touhy je zahleděný pouze
tichým vzdorem a navzdory osudu jedido sebe, že onen sobecký miláček nikdy
ným možným únikem. Výrazný je tím
nebude mít valného pochopení k poi William Shakespeare, utíkající do básryvům emocí vyjádřených v sonetech.
nického labyrintu ve snaze nalézt cestu
Ona otrocká závislost a sebeobětování
a stvořit věčnost z lásky a bolesti zapomůže dnes v jistém smyslu působit až
vězených tužeb.
směšně. Je to ale omyl. Směšný a ironicGenezi jeho Sonetů ke čtenáři lze číst
ký si Shakespeare dovolí být pouze sám
jako napínavý román, z jistého úhlu pok sobě: „Tak krásné štěstí mívá i svůj rub:
hledu dokonce i jako pikantní románek.
/ třeba mne podvádíš, a já jsem hňup.“
Dovolím si jen nástin: nejenže ShakeK objektu svého obdivu se chová s obspeare nikdy nesvolil k autorizaci svých Originální obálka Sone- řadností světce, vyzdvihuje jeho neduhy,
sonetů (vyšly v roce 1609 - z hlediska tů W. Shakespeara.
chápe jej a omlouvá „Smilníku milý můj,
autorských práv se tedy již tehdy jednalo
i zlo ti sluší, / zabij mne třeba, ale s láso pirátské vydání), ale především se v průběhu staletí kou v duši.“ Téměř každý ze sonetů v sobě ukrývá
dočkal několika nečekaných „úprav“. Nejzásadnější tuto tenzi, ukrytý dialog, který pak graduje v typický
úpravou byla změna pohlaví adresáta v sonetech in- shakespearovský paradox: „Ať chci či nechci, komplic
timnějšího rázu. Důvod byl nasnadě: Shakespearův jsem – a navždy - / vlastního vraha, co mě něhou vražcitový vztah k mladému aristokratovi byl pro běžného dí.“
čtenáře alžbětinské doby nepřijatelný.
William Shakespeare se nesnažil být programově
První moderní a kritické vydání Shakespearových módní, a přece - jakoby mimoděk - stvořil kánon
Sonetů pořídil Edmond Malone, a to až v osmnác- moderní evropské poezie, k němuž se vrací veřejnost
tém století. Jeho editorská činnost byla pro sonety laická i odborná již dobrých čtyři sta let.
zásadní. Kritickými argumenty totiž prosadil názor,
Má-li kdo zájem o tuto historickou skutečnost,
že sonety 1 – 126 napsal Shakespeare skutečně mla- nechť nahlédne do zrcadlové bilingvy Shakespearodému muži. Edmond Malone byl ale mravními dů- vých Sonetů, vydané nakladatelstvím Torst v roce
sledky svého kritického vydání natolik zaskočen, že 1999 v překladu Martina Hilského, jehož úvodní esej
se v pozdějších komentářích pokoušel dokazovat, je hlubinným a zároveň čtivým ponorem do pojmu
že alžbětinci chápali lásku muže k muži jinak než Shakespeare.
lidé konce osmnáctého století. O zastření skandálu
Sonety zazní v interpretaci Aleše Kauera, ukázky
a „nápravu“ jména Shakespeare se později pokou- z originálů přednese Markéta Johnová, písně na renešela celá řada „literárních vědců“, a to nejrůzněj- sanční téma zazpívá Jan Firla. Více se dozvíte na www.
šími intrikářskými smyčkami. Jedna obzvlášť kauer.cz.
Aleš Kauer
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SONETY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

BÁSNÍK NEPŘEDSTÍRANÉ KRÁSY - WILLIAM SHAKESPEARE

GALERIE J. JÍLKA

GALERIE J. JÍLKA
Lubomír Dostál, Obrazy a sochy
Sochaři, který se „rád patlá v hlíně“ a nejenom
proto je keramikem a je i dobrým malířem, prolíná se
přirozeně obecný tvar s vyprávěním v rozpětí od humorných situací k posvátnému tichu zvířat u lesního
pramene. Útvary, které z hlíny a barev utkává, zrodí
jednou najádu a podruhé se z houby stane sošný objekt. Propletence jeho trav jsou ostře pichlavé, aby jinde jemné krajky rostlin sametovou tkání připomněly
hebké listoví stromů z gotických obrazů. A počítá
i s náhodou, která ho osvítí a otevře novou cestu.
Není to jen realita opřená o studium živého modelu, ale i cosi prapůvodního, co je mu zdrojem významových proporcí vzájemného prorůstání krajiny,
figury a nádoby. Mísy s rytou kresbou od Býčí skály
a hallstattská kultura rané fáze doby železné obecně,
přivedly ho k vlastní řeči všeho, co kdy dělá s hravě
nadlehčenou, a přece tajemnou magičností. Utvrzuje
tím i souznění s tak rozdílnými přáteli, jakým je na
jedné straně sochař velké formy Václav Fiala a vedle
„Les“, 2008, akryl na sololitu 120 x 85 cm

„Vodopád“, 2000, akryl na sololitu 172 x 121 cm
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něho bytostný figuralista Marius Kotrba anebo Michael Rittstein, malíř příběhů ztřeštěného labyrintu
sídlišť a krajin plastových.
To Lubošovy vodomilné, plaché i svůdně rozpustilé najády rozkošnicky plavou nahé v křišťálových
potocích a vesele dovádí pod chladivým vodopádem
v horském jezírku. Jindy se usedlé rodinky koupou
snad už jen v umělém zahradním bazéně, ale to ani
trochu neoslabí jeho očividné potěšení ze smyslové
krásy těla ve svobodné náruči živé přírody. Prostřednictvím zhmotněných vizí noří se do sebezapomnění
v její rosné čistotě. I proto se po studiích usadil na
vesnici, v Horní Loděnici na Bruntálsku, kde v závětří
nevlídné doby a přírodě na dotyk našel skromné podmínky k životu a práci. Její zlomek je obsahem říjnové
výstavy, v Galerii uspořádané v roce autorových šedesátin (narozen v Brně 13.3. 1950).
Výstava Dostálových keramických soch a maleb,
zahájená za jeho přítomnosti ve středu 6. října, potrvá do neděle na konci měsíce. Přijďte.
Miroslav Koval

Pondělí 4. října od 19 hodin ve velkém sále DK
Austrálie křížem krážem
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se sedmi projektory. Populární cestovatel
a dobrodruh tentokrát diváky s sebou vezme na tříměsíční zimní putování po červeném kontinentu. Více
informací na www.leossimanek.cz.
Vstupné 160 Kč
Úterý 5. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Spirituál kvintet
V roce 50. výročí vzniku první české folkové skupiny si posluchači připomenou zásadní písně z její bohaté
a úspěšné historie. Spirituál Kvintet během večera představí také nové výroční „čtyřcédé“, které obsahuje
dosud největší výběr - sto nejkrásnějších písní. Kapela vystoupí ve složení Jiří Tichota, Irena Budweiserová,
Jiří Holoubek, Jiří Cerha, Zdena Tichotová a Dušan Vančura. Partnerem koncertu je Pivovar Holba Hanušovice.
180, 200 a 220 Kč
Sobota 16. října od 18 hodin ve všech prostorách DK
SRAZ ABSOLVENTŮ Obchodní akademie
Tradiční setkání absolventů Obchodní akademie Šumperk. Bližší informace na www.oa-sumperk.cz.
Vstupné v předprodeji (na OA) 170 Kč, v den akce 200 Kč
Pátek 22. října od 17.30 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST XI.: Monkey Business, Midi lidi, Two men, Nightwork, Kara Ben MC, Koblížci
Hlavní festivalový večer XI. ročníku hudebně-filmové přehlídky Džemfest. Více informací na www.dzemfest.o5.cz.
Vstupné v předprodeji 199 Kč, v den akce 249 Kč
Úterý 26. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Moravská filharmonie Olomouc a Václav Hudeček
Koncert k výročí vzniku samostatného Československého státu v rámci cyklu KLASIKA VIVA. V programu
zazní kompozice B. Smetany Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast, dále Dvořákova Symfonie č. 8 G dur
„Anglická“ či Koncert pro housle a orchestr D dur, jehož autorem je P.I. Čajkovskij. Slavnostní večer pořádá
Město Šumperk a Dům kultury Šumperk za finanční podpory Olomouckého kraje.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč
▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 3. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Na salaši draci jsou
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská klauniáda, která pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče. Hraje
Kreuzmannova divadelní společnost Praha. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
Neděle 17. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Princezna Konvalinka
Pohádka pro malé i velké, plná písniček a hádanek... Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně se jí
nelíbí princ, který se uchází o její ruku. Proto přesvědčí svého královského otce, aby princ splnil královské
hádanky a úkoly... Hraje Divadlo Pohádka Praha. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
▶ ZDRAVÝ POHYB
Každé úterý od 14.30 do 15.30 hodin
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DŮM KULTURY

DŮM KULTURY

DŮM KULTURY

ZUMBA v Domě kultury
Moderní cvičení s aerobními prvky v rytmu latinskoamerických tanců (salsa, mambo, merengue, pačanga…). V tělocvičně „Suterén“ nebo ve velkém sále (dle počtu účastníků), kurzy vede lektorka Šárka Elsnerová.
Na kurz se není potřeba přihlašovat. Nutná obuv bez černé podrážky! Pití a ručník s sebou. Vstupné 50 Kč
▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. října
Alena Bílková/„Prameny světla“ (barevná grafika)
Výstava barevných grafik jmenované autorky. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
Od 6. do 31. října
Lubomír Dostál/„Obrazy a sochy“
Výstava prací jmenovaného výtvarníka a sochaře. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 6. října v 18 hodin
za osobní účasti autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad
Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR.
▶ PŘIPRAVUJEME
12. listopadu
SLET BUBENÍKŮ
18.-20. listopadu BLUES ALIVE XV.: Johnny Winter, No Blues, Corey Harris a další
23. listopadu
IVO KAHÁNEK - KLAVÍR
27. listopadu
HOROVÁNÍ 2010
3. prosince
MIKULÁŠSKÁ PUNKOVÁ BESÍDKA: Punk Floid, Houba, Volant, Hentai Corporation
16. prosince
EVA PILAROVÁ
▶ 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

PADESÁTILETÝ SPIRITUÁL KVINTET ZAZPÍVÁ V ŠUMPERKU
Vůbec první folková skupina, která pravidelně
koncertovala na území tehdejšího Československa,
přijede do Šumperka, aby si s fanoušky připomněla
50. výročí svého vzniku. Legendární Spirituál Kvintet vystoupí v úterý 5. října ve velkém sále Domu
kultury. Začátek koncertu je o půl osmé večer a cena vstupenky se pohybuje od 180 do 220 korun.
„Spirituál Kvintet u nás odehraje kompilační celovečerní recitál, na kterém si posluchači
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připomenou všechny zásadní písně z bohaté
a úspěšné historie kapely. Soubor představí také
nové výroční „čtyřcédé“, které obsahuje sto skladeb,“ podotkl ředitel Domu kultury Vladimír
Rybička. Spirituál Kvintet vystoupí v Šumperku
v obvyklém složení Jiří Tichota, Irena Budweiserová, Jiří Holoubek, Jiří Cerha, Zdena Tichotová
a Dušan Vančura. Partnerem koncertu je Pivovar
Holba Hanušovice.
-op-

KONCERTY
Legendární Spirituál Kvintet vystoupí v Šumperku v úterý 5. října.

Foto: archiv

DŽEMFEST LÁKÁ NA MONKEY BUSINESS I NIGHTWORK

S

vérázná formace Monkey Business v čele s Tonyou Graves a Martinem Rupertem bude hlavním
lákadlem festivalu Džemfest, který se uskuteční v pátek 22. října v Domě kultury Šumperk. Program oblíbené akce schovává v rukávu ale i další esa.
Na Džemfestu posluchači uslyší Jakuba Prachaře a Vojtu Dyka se skupinou Nightwork,
progresivní elektronický soubor Midi Lidi,
úspěšnou zábřežskou kapelu Two Men a vítěze
vyhledávací soutěže Džemkap, skupiny Kara
Ben Mc z Prahy a Koblížky ze Šumperka. „Vedle skvělých kapel čeká na návštěvníky například
stánek s absintovou limonádkou, čajovna nebo
soutěže o míchané drinky,“ uvedl za pořadatele
Ondřej Polák.
Festival Džemfest, který vznikl před jedenácti
lety tehdy ještě jako malý studenstký happening,
přinese vedle hlavního večera také pestrý doprovodný program. Od 9. do 30. října se v šumperských klubech Suteren, H-club a Čarovna
uskuteční Večer písničkářů, House party, Popart
session, dále After party na Disco 1 a v kině Oko
projekce filmu Davida Lynche Twin Peaks.

Pozvání na letošní Džemfest přijala i skupina
Monkey Business.
Foto: archiv
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POŘADY DK, BLUES ALIVE

Vstupenky na pátek 22. října, kdy Džemfest
vyvrcholí v šumperském „kulturáku“ koncertem
skupin Monkey Business, Nightwork, Midi Lidi,

Two Men, Koblížci a Kara Ben Mc, jsou v prodeji
v Akordu a DK Šumperk a v Infocetru v Zábřehu.
Více o festivalu na www.dzemfest.o5.cz.
-red-

LEOŠ ŠIMÁNEK ZVE NA PUTOVÁNÍ PO ČERVENÉM KONTINENTU
Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohromně velkou zemí. Je zemí úžasných
protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Leoš Šimánek s manželkou, synem
a dcerou procestovali v obytném voze během tří
měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Vyráželi ale i na koních, horských kolech, kánoích či
plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu a na lyžích pak sjížděli její zasněžené svahy.
O své zážitky se podělí se všemi, kteří přijdou
v pondělí 4. října v 19 hodin do velkého sálu
Domu kultury.
První říjnové pondělí bude šumperský „kulturák“ hostit velkoplošnou panoramatickou
live-diashow nazvanou Austrálie - Křížem krážem s podtitulem Zimní putování po červeném
kontinentu. Tu doplňuje vydání stejnojmenné
fotografické knihy, kterou vydal Leoš Šimánek již
jako svoji sedmnáctou publikaci v nakladatelství
Action-Press. Tento původním povoláním stavební inženýr se od roku 1975 věnuje cestopisné
literatuře jako autor i fotograf.
Vstupenky si mohou zájemci koupit v před-

Panoramatickou live-diashow nazvanou Austrálie
- Křížem krážem doplňuje vydání stejnojmenné
knihy.
prodeji Domu kultury, tel.č. 583 214 279,
nebo v prodejně firmy Tilak v Krátké ulici 1,
tel. č. 583 222 152. Více informací o autorovi,
knihách i termínech diashow - turné lze získat na
www.leossimanek.cz.
-red-

PŮLKULATÝ ROČNÍK BLUES ALIVE SE BLÍŽÍ

H

lavní část patnáctého ročníku mezinárodního festivalu BLUES ALIVE proběhne od čtvrtku 18. do soboty 20. listopadu v šumperském Domě kultury. Představí dosud největší počet
zahraničních účinkujících ve své dosavadní historii.
Festival zahájí ve čtvrtek 18. listopadu Visegrádský večer složený z kapel z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Většinu pravidelní návštěvníci Blues Alive již znají, jako například české
Gumbo Ondřeje Konráda, slovenský ZVA 12-28
Band, polské Boogie Boys, některé uvidí poprvé maďarsko-americké Karen Carrol and Mississippi
Grave Diggers.
V pátek 19. listopadu budou mít návštěvníci kláš-
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terního kostela mimořádnou příležitost zhlédnout
sólový odpolední koncert fenomenálního amerického kytaristy Garyho Lucase, jenž ve svém speciálně pro tuto příležitost připraveném vystoupení
představí nejrůznější formy bluesového projevu od
tradičního až po avantgardní výboje, kterými proslul například po boku slavného inovátora Captaina
Beefhearta.
Zatímco při „běžných“ ročnících BLUES ALIVE

dekády vzedmula. Večerní koncert téhož dne pak
bude přes spoustu další skvělé muziky, která zazní,
plně podřízen největší hvězdě celého festivalu a jedné z nejzásadnějších osobností bluesové scény vůbec, texaskému kytaristovi Johnnymu Winterovi.
Ti, kterým by snad šumperské bluesování nestačilo, se mohou ještě v neděli 21. listopadu vypravit
do spřízněného polského Chorzówa, kde tradičně
probíhá další z hlavních koncertů BLUES ALIVE.
Letošní ročník ale nabízí také jedno zásadní novum:
vůbec poprvé se program festivalu rozprostře ve
větší míře i do Prahy.
Návštěvníci patnáctého ročníku získají ke vstupence nejen tradiční CD se záznamem loňských
koncertů, ale letos navíc unikátní neprodejnou
kompilaci nahrávek vystoupení zahraničních hvězd
z celých patnácti let konání. Vstupenky na letošní
Blues Alive jsou již v prodeji. Více informací na
www. bluesalive. cz.
-op-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz, výstava
Radek Orel - Mezi reportáží a dokumentem trvá do 3. listopadu.

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
První setkání již pátého ročníku Klubu podvečerního čtení Leporelo chystá na říjen Městská
knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou nazvané Živote postůj
proběhne ve čtvrtek 7. října v 17 hodin v prosto-

rách knihovny Sever v Temenické ulici 5. Literárně-hudební pásmo ze života a díla Františka Hrubína je věnováno stému výročí narození tohoto
básníka. Účinkují členové klubu Leporelo. Více
informací na www.knihovnaspk.cz/sever/. -red-

Městská knihovna, 17. listopadu 6 zve na
Zadáno pro nejmenší
v pondělí 4.října od 9.30 tentokrát na téma DRACI A DRÁČCI

17

BLUES ALIVE, KNIHOVNA

se festivalová dramaturgie snaží do programu zařazovat zahraniční umělce neokoukané, tedy takové,
kteří na festivalu - a nejlépe ani v České republice
- ještě nehráli, pro jeden večer patnáctého ročníku
se rozhodla učinit výjimku z tohoto pravidla, ba
přímo toto pravidlo postavit na hlavu. Během pátečního večera se vám tak na-opak znovu představí
pět umělců a kapel, které už jste na BLUES ALIVE
v minulých letech viděli a podle tehdejších reakcí se
dalo soudit, že jejich bloky patřily k příjemným okamžikům toho kterého ročníku. Při výběru těchto
účinkujících bylo nicméně přihlíženo k tomu, aby
letošní vystoupení nekopírovalo to minulé - a věříme tedy, že páteční večer bude pro vás sice setkáním
se „starými známými“, ale ve většině případů ve zcela odlišném kontextu.
Sobotní Tematické odpoledne je letos věnováno
předním představitelkám současné vlny písničkářek, která se na české scéně kolem poloviny minulé

AKCE TÝDEN KNIHOVEN

„SVÉ“ KNIHY PŘIBLIŽUJÍ DĚTI VÝTVARNÝMI VÝTVORY

V

rámci tzv. Týdne knihoven připravila Městská knihovna Šumperk výstavu dětských prací ze
3. ročníku soutěže Moje kniha. K vidění bude v půjčovně pro mládež. Zahájení výstavy je přitom naplánováno na úterý 5. října na desátou hodinu dopolední.
Výtvarná a literární soutěž Moje kniha vznikla na rapotínské škole. Během výstavy dětských
prací z prvního ročníku v šumperské knihovně
jsme zjistili, že děti si ve výtvorech svých vrstevníků rády čtou, a tak se knihovna stala v dalším
ročníku spolupořadatelem. Třetím ročníkem se
naše soutěž stala mezinárodní záležitostí. Pozvali jsme ke spolupráci knihovnu v partnerském
městě Nysa, a tak vznikly knihy i na druhé straně
hranice.
Společná výstava českých a polských dětí proběhla letos v květnu v Nyse. Díky grantu města
Šumperka se zahájení mohli účastnit autoři vítězných prací - děti ze škol v Šumperku, Rapotíně a dalších obcí v okolí. Po vernisáži jsme prošli
s průvodkyní historický střed města a odpoledne
jsme strávili u Nyského jezera.
Nyní se výstava Moje kniha přesunula do Šumperka. Na zahájení vystoupí členové divadelního
kroužku svazkové školy v Rapotíně, vernisáže se
zúčastní také delegace z knihovny v Nyse. Současně se zahájením výstavy bude vyhlášen čtvrtý
ročník soutěže Moje kniha a pořadatelé se již těší
na další dětské knihy.
-zd-

V Nyse se představili i jedni z nejmladších šumperských autorů Jan Karkoška a Toník Štrpka.
Foto: Jitka Sopperová

KNIHOVNA OTEVŘE SVÉ DVEŘE

D

en otevřených dveří pořádá v rámci Týdne knihoven ve čtvrtek 7. října šumperská Městská
knihovna, jež sídlí v ulici 17. listopadu 6. Probíhat bude od 9 do 17 hodin.

Zveme všechny zájemce na netradiční exkurzi
po knihovně - do prostor, kde se běžně čtenáři
pohybují, ale také do „zákulisí“, bez kterého by
se knížky ke čtenářům nedostaly. Prezentace se
zaměří na detaily, kterých si běžný čtenář při své
návštěvě nepovšimne.
Skutečnost, že se knihovna dlouhá léta potýká
s nedostatkem prostor, je v Šumperku všeobecně
známa. Rozšíření prostor se připravuje, ale v době finanční krize nebude jednoduché. Zároveň
není ojedinělý názor, že knihy a knihovny ztrácejí
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v době počítačů svůj význam. Většinu těch, kteří
nemají na čtení čas, problém knihovny nechává
klidnými. Ovšem jen do té doby, než narazí ve
svém okolí na druhotnou negramotnost, či sami
potřebují materiály ke studiu. Chcete se dozvědět
víc? Přijďte, těšíme se na vás.
Komentované prohlídky knihovny budou
probíhat od 9 do 16 hodin vždy po půl hodině.
Kolektivům, například školám, doporučujeme
dohodnout si předem vlastní termín návštěvy na
tel.č. 583 214 588.
Z. Daňková, ředitelka MK

13.30 hod.: Pedagogická knihovna. Současný stav,
možnosti využití, omezení.
14.14 hod.: Křest knihy Vladimíry Krejčí a Václava
Roháče Strašná škola a hrozní učitelé z edice Děsné
české dějiny nakladatelství Egmont. Autogramiáda.
16.16 hod.: Na závěr: POHÁDKA - Zveme děti,
rodiče i prarodiče na klasickou pohádku Šumperanům dobře známé Pohádkové babičky.

Týden knihoven 4.10.-9.10. 2010
Noví čtenáři, kteří se přihlásí do knihovny v ulici 17. listopadu 6
a knihovny Sever v Temenické ulici 5 během Týdne knihoven, budou
zařazeni do slosování o věcné ceny.

IVONA BŘEZINOVÁ BUDE BESEDOVAT SE ŠKOLÁKY

S

pisovatelka Ivona Březinová zavítá ve čtvrtek 14. října do Šumperka. Přijede na pozvání Městské knihovny v ulici 17. listopadu 6 a bude zde besedovat se školáky. Případní zájemci se mohou
zúčastnit po domluvě v půjčovně pro mládež.
Spisovatelka Ivona Březinová, jedna z prvních
rytířek Řádu krásného slova a nositelka spousty dalších ocenění za dětskou literaturu, vydala svoji první
knihu v roce 1996 a skoro okamžitě se stala jednou
z nejvyhledávanějších autorek. Dnes už bibliografie
Ivony Březinové obsahuje desítky knížek pro malé
i dospívající čtenáře. Všechny věrně vystihují svět
současných dětí a na regálech knihovny se moc neohřejí, jsou neustále půjčené.
Po řadě titulů sáhnou rádi nejen děti, ale také do-

spělí. Příkladem může být triptych Holky na vodítku (Albatros 2002, 2007), ve kterém sleduje osudy
tří dívek, jež se v psychoterapeutickém ústavu léčí
ze svých závislostí, nebo také série literárních cestopisů, které autorka s vtipnou nadsázkou označuje
jako „béčkové knihy“ (všechny názvy jsou od „b“).
Kromě Báro nebreč (cesta po stopách Boženy Němcové) a Blonďatá Kerolajn (Karolína Světlá) sem
patří i román Básník v báglu o letním putování po
stopách Karla Hynka Máchy.
-zd-

THOMAS GRAUMANN
POVYPRÁVÍ O SVÉM OSUDU ŽIDOVSKÉHO DÍTĚTE
Již podruhé navštíví ve čtvrtek 14. října Thomas Graumann Šumperk, aby svůj neobyčejně
zajímavý příběh o záchraně života vyprávěl na
řadě místních škol. Odpoledne pak nabízí příležitost k setkání s Thomasem Graumannem,
jedním ze 669 českých židovských dětí zachrá-

něných v roce 1939 Nicholasem Wintonem,
knihovna Sever v Temenické ulici 5. Vyprávění
nazvané Dvakrát zachráněné dítě je doplněno
ukázkami z dokumentu ČT 2 o cestě pamětního vlaku do Londýna. Beseda začíná v 17 hodin.
Vstupné je dobrovolné.
-red-

Městská knihovna Šumperk, pobočka Sever, Temenická 5
pořádá výstavu prací dětí z výtvarné soutěže
MALOVANÉ VERŠOVÁNKY
Výstava probíhá do 31. října ve výlohách knihovny Sever.
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AKCE TÝDEN KNIHOVEN

Doprovodné akce Dne otevřených dveří knihovny:
Anketa o spokojenosti dětských čtenářů: Kamarádka knihovna - aneb oznámkuj svoji dětskou knihovnu.
10.00 hod.: Co jsou zvukové knihy? Co je nového ve
zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké?
13.00 hod.: Anglická, německá a další cizojazyčná
literatura ve fondech knihovny. Novinky, možnosti
využití.

POETICKÝ PODVEČER, MĚSTO ČTE KNIHU

KNIHOVNA CHYSTÁ POETICKÝ PODVEČER S POEZIÍ A FLÉTNOU

P

oetický podvečer, na němž se milovníci poezie mohou seznámit s básnickou tvorbou dvou žen,
Miluše Anežky Šajnohové a Evy Kotarbové, chystá na čtvrtek 21. října Městská knihovna v Šumperku. Začátek pořadu nazvaného Siluety je naplánován na 17.00 hodin.
Miluši Anežku Šajnohovou Šumperanům není
třeba představovat. V našem městě působí více
než čtyřicet let a v červnu jí vyšla již šestá sbírka
poezie nazvaná Pradědovy letokruhy. Kdo nebyl
na křtu knihy, který se odehrál koncem června
na chatě Paprsek, má možnost seznámit se s jejími verši nyní.
Eva Kotarbová žije a pracuje v Ostravě, působí
jako novinářka. Verše začala psát již v šestnácti
letech a za svou básnickou a novinářskou tvorbu získala řadu ocenění. Na svém kontě má čtyři

samostatné básnické sbírky (Podkůvky, Kameny,
Zapomenuté věty a Siluety) a řadu příspěvků do
sborníků a literárních periodik. V Šumperku
představí svoji poslední sbírku Siluety, vydanou
v loňském roce.
Trojlístek žen doplní šumperská flétnistka
Marcela Nováková, učitelka Základní umělecké
školy Šumperk, s jejíž hrou se setkáváme na koncertech dětského pěveckého sboru Motýli i při
dalších kulturních akcích v našem městě. Vstup
je volný.
-zd-

V LISTOPADU SE MĚSTO ZAČTE DO KNIHY,
TENTOKRÁT BLUESOVÉ

L

etos se festivaly Město čte knihu a Blues Alive, které na sebe již šestým rokem časově navazují,
vzájemně propojí, a to prostřednictvím knihy, jež se bude číst. Děje se tak u příležitosti 15. výročí
festivalu Blues Alive.
Na spolupráci při jubilejním ročníku Blues Alive
se pořadatelé dohodli již před dvěma lety. Jedním
z dvojice redaktorů knihy „…A to je Blues“, výboru
textů blues a o blues se stal dlouholetý dramaturg
Blues Alive Ondřej Šanda. Téma knihy, kterou čteme, vždy ovlivní celou atmosféru festivalu. Doufáme, že tomu tak bude i tentokrát. Součástí festivalu
Město čte knihu bude již tradičně filmová přehlídka, zaměřená na hudební filmy, které nejsou v běžné
distribuční síti.
Festival zahájí Čtenářská štafeta ve čtvrtek 11.11.
Odstartuje z knihovny Sever v Temenické ulici, postupně navštíví šumperské školy a doputuje až do
knihovny u nádraží. Přiveze muzikanty a hosty, kteří
čtení a mnohdy další aktivity ve školách ozvláštní.
První podvečer s knihou bude v muzeu spojen
s vernisáží výstavy kreseb Jiřího Šlitra, po zahájení
výstavy se program přesune do kina Oko, diváci
zhlédnou snímek It´s Trad Dad (Jazzová revue). Šlágry z filmu, ale také klasická blues posléze zahraje
Dixieland Loučná živě přímo v areálu kina. V pátek
dostanou již tradičně prostor ke čtení studenti Gymnázia, následovat bude film Slavíci v kleci v kině
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Oko a poetické nokturno Miroslava Kováříka Blues
nepromlčeným láskám na Hrádku.
V sobotu se setkáme v divadle. V první části večera se bude především číst, v druhé části, nazvané
Zkus si blues, především hrát. Účast muzikantů, kteří si chtějí zahrát na hudebním happeningu v prostorách okolí Hrádku, bude velice vítána. Během
večera pokřtíme knihu „…A to je Blues“.
V neděli pokračuje čtecí maraton na Komíně.
Čtení textu druhého z dvojice autorů knihy „…A to
je Blues“ Michala Šandy - dialogu Bluesmani okoření
vystoupení bluesmana Jiřího Šlupky Svěráka. Pondělní podvečer proběhne v knihovně, závěr festivalu
připravují již tradičně Motýli v klášterním kostele.
Oběma festivalům předchází literární a výtvarná
soutěž mladých autorů „…A to je Blues“. 3. listopadu
proběhne vernisáž nejlepších výtvarných prací v divadle, na kterou naváže vernisáž výstavy fotografií
Blues Alive v Galerii Jiřího Jílka, na níž zazní poezie
a texty z literární soutěže mladých tvůrců. Sborník
vybraných prací ze soutěže vyjde pak v rámci festivalu Město čte knihu a pokřtěn bude při čtenářské
štafetě v první den festivalu.
-zd-

Datum

Titul

So 25.9.
St 29.9.
Čt 7.10.
Pá 8.10.

Eskymo je Welzl!
B, X, VK
Eskymo je Welzl!
A, X, VK
Eskymo je Welzl!
S, X, VK
Hrádek pro krále:
Pocta Dukeovi Ellingtonovi a Hoagymu Carmichaelovi
Hraje Teens Jazzband Velké Losiny
VK
Eskymo je Welzl!
F, X, VK
Tučňáci na arše Pohádka i pro dospělé na Hrádku VK
César a Drana Klubové představení „Za oponou“
VK
Motýli v divadle
VK
V hlavní roli vlk
R+D, VK
Hrádek v plamenech:
Setkání se současnou slovenskou literaturou
Ľubo Dobrovoda - Ja malkáč
VK
Revizor
P, VK

So 9.10.
Út 12.10.
So 16.10.
Pá 22.10.
So 23.10.
25.10.

30.10.

Skupina

Čas

Cena

19.30
19.30
17.00

130 Kč
130 Kč
130 Kč

19.30
19.30
19.30
19.30
19.00
15.00

70 Kč, 30 Kč
130 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč

19.30
19.30

50 Kč
220 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Do 29.10. je
v divadle k vidění výstava fotografií nazvaná Cestovatelé - následovníci Welzla.

V pohádce Tučňáci na arše, určené spíše starším dětem, ale i dospělým, uvidí diváci kromě jiných Jana
Kroneisla, Vendulu Novákovou a Bohdanu Pavlíkovou.
Foto: Radek Nieč
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DIVADLO ŠUMPERK

DIVADLO

KONCERT, ROZHOVOR

MOTÝLI ROZEZPÍVAJÍ DIVADLO

J

iž podeváté se letos rozezní velký sál šumperkého divadla dětským zpíváním. Koncert Motýli v Divadle, jehož první ročník vzešel ze slavnostního znovuotevřením zrekonstruovaného divadla, si
v uplynulých osmi letech získal oblibu veřejnosti. Proto se letos dopouštíme jeho devátého pokračování, pokračování naplněného osvědčenými tituly sborového umění.
Podmanivá atmosféra koncertu každoročně plní
sál šumperského divadla a sbor se vždy poctivě snaží, aby přinesl něco z dřívějška již oblíbeného, něco
nového i něco překvapivého. Věříme, že náš záměr
se i letos podaří a dovolujeme si vás srdečně pozvat
na pátek 22. října v 19.00 hodin. Vstupenky budou
v aktuálním čase k dispozici v pokladně divadla.
V programu zazní díla Antonína Dvořáka, Leoše
Janáčka, Bohuslava Martinů, Luboše Fišera, Petra
Ebena, Zdeňka Lukáše, Georgese Bizeta, dále pak
úpravy lidových písní Miroslava Raichla i trocha
lehčího žánru. Těší se Motýli Šumperk.
T. Motýl, sbormistr

Motýli ŠDS.

Foto: archiv

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA:
ROZHOVOR S ONDŘEJEM BRETTEM
▶ Jak se Vám líbí Šumperk jako město a jakou atmosférou na Vás „dýchlo“ místní divadlo?
Už jsem si za svůj život prošel několika městy:
Jablonné v Podještědí, kde mám rodinu, Liberec,
kde jsem studoval na gymnáziu, Brno - tam jsem absolvoval JAMU - a teď jsem tady. Jsem v Šumperku
teprve krátce, takže si pozvolna zvykám. Je to příjemné komorní město s krásným okolím. A divadlo?
Bál jsem se - první angažmá, noví kolegové. Jak mě
přijmou a tak… A musím říci, že jsem v souboru poznal příjemné a milé lidi, čehož si vážím a těším se na
sezonu s nimi. Takže divadlo je O.K.!
▶ V jakém jste se narodil znamení? Myslíte si, že mělo
nějaký vliv na Vaše rozhodnutí stát se hercem?
Ryba. Nikdy jsem nepřemýšlel o znameních
a tom, jestli něco ovlivňují. Ale jednou jsem si přečetl od Jana Schmida stať o umělcích ve znamení Ryb
a musím říct, že mě překvapila celá řada informací
-jako bych četl i o sobě. Takže ano, asi to, že jsem
Ryba mělo podvědomý vliv na mé rozhodnutí stát
se hercem.
▶ Můžete prozradit, na co se v letošní sezoně nejvíce
těšíte a čeho se naopak nejvíc obáváte?
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Jsem typ člověka, který se vždy těší na role, na novou práci. Teď žiju Welzlem, je to pro mě velká výzva!
Ale těším se na všechny letošní inscenace, na režiséra
Nováka, Zoju Mikotovou… Nechci se bát - co přijde,
to přijde, a snad se všechno povede.
▶ Je nějaká vysněná role, kterou byste si chtěl v budoucnu zahrát, a existuje nějaká, po které naopak
vůbec netoužíte?
Jak jsem již řekl, těším se na všechno, co přijde.
Nemám konkrétní vysněné ani obávané role. Snad
bych si ale někdy chtěl vyzkoušet Trepleva z Racka.
To je silná, krásná postava.
▶ Zkuste posoudit, jak se liší herecká práce ve studentském divadle oproti práci na profesionální scéně?
Měl jsem štěstí, že už jsem během studií na JAMU
hostoval v brněnských divadlech, a musím říct, že
velký rozdíl mezi studentským a profesionálním
divadlem nevidím. V obou případech se parta lidí,
někdy více, jindy méně spřátelených, snaží co nejlépe nazkoušet a odehrát představení, často se potkávají i mimo divadlo, vznikají silná přátelství, chodí
se na pivko, kde se řeší svět… Ale možná, že jeden
rozdíl je - někdy studenti hrají divadlo s obrovským

ROZHOVOR, POZVÁNÍ

a upřímným zápalem, což na profi scénách občas
vidět není…
▶ Můžete stručně zrekapitulovat Vaše dosavadní působení na předchozích scénách či Vaše role ve škole,
filmu, televizi, rozhlase?
Zas tak moc zkušený nejsem… Hrál jsem v pár
studentských filmech - Kalba, Setkání, Guláš, natočil v rozhlase pár reklam, rozhlasových her, hostoval
v Divadle U stolu, v Mahenově divadle v Brně a teď
na podzim poběží v televizi filmy s Jiřinou Bohdalovou, kde se v jednom díle mihnu i já. A pokud mě
nevystřihnou, tak se i na minutku objevím v novém
seriálu České televize Znamení koně s Richardem
Krajčem v hlavní roli.
▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se rozhodl věnovat náročnému hereckému povolání a proč?
Na ten zásadní okamžik si nevzpomínám, protože
si nepamatuju, že bych kdy chtěl být někým jiným
než hercem. Bral jsem to jako jasnou věc a vyšlo to.
Splnil se mi obrovský sen a toho si moc vážím.
▶ Můžete prozradit čtenářům Vaši oblíbenou knihu,
film, hudbu?
Kniha? Nepatřím moc k vášnivým čtenářům…
Ale filmy a hudbu prozradím. Filmy - Tanec v temnotách, Transamerica, filmy Pedra Almódovara,
Le Mome o Edith Piaf a nesmrtelná česká komedie
Světáci. Hudba - Kryštof, Nohavica, Hana Hegerová,
Damien Rice a podobně.

O. Brett

Foto: archiv DŠ

▶ Jaká kuchyně Vás nejvíc oslovuje?
Maminčina!
▶Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal šumperskému divákovi?
Ať nám drží palce a my se budeme snažit, aby se
do hlediště rád vracel!
Děkuji za rozhovor,
Veronika Zetochová

DIVADLO NABÍZÍ SETKÁNÍ SE SOUČASNOU SLOVENSKOU
LITERATUROU: ĽUBO DOBROVODA - JA MALKÁČ
Ľubo Dobrovoda vydal mnoho povídek, které
vyšly v různých časopisech. Mezinárodní P.E.N.
klub ho vybral za svého zástupce slovenských
spisovatelů pro literárnbí Café d´Europe v květnu
2006, když ve všech hlavních městech Evropy ve
stejném čase četli svoje práce autoři jako Garzon
Ash, Václav Havel, Gábor Gyorgey, Umberto Eco.
Pro tuto příležitost napsal jednu z jeho nejznámějších povídek „Potichu som Europán“. Čechoslovák
Dobrovoda pochází ze smíšené česko-slovenské
rodiny. Píše slovensky, ale perfektně hovoří i česky.
Autorským debutem, kterým vstoupil na slovenskou literární scénu až po čtyřicítce, je Ja
malkáč (2005), který má podtitul Román smutno
- srandovinový Takýtok a je považován za „jednu z nejzábavnějších knih třetího tisíciletí“. Jeho

dlouho očekávané pokračování - Ja velkáč (2008)
je návratem do dob, které sám autor charakterizuje
slovy: „Doba na h...., ľudia na h...., móda na h....,
tak prečo mi to, kurnik, chýba? Čo som sa zbláznil
už úplně?“
U nás se mohou s dílem Dobrovody setkat návštěvníci Divadla v Řeznické. V nastudování slovenské sekce Divadla v Dlouhé vzniklo představení
na motivy knihy Ja malkáč. Původně scénické čtení
se proměnilo do regulérní divadelní hry. Možnost
osobního setkání se současnou slovenskou literaturou se v říjnu nabízí i šumperskému divákovi,
a to prostřednictvím promítání divadelní hry Ja
malkáč. Po projekci bude následovat debata s autorem Ľubom Dobrovodou. Dějištěm bude v pondělí
25. října od 19.30 hodin divadelní Hrádek. -red-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas
Romantiku staré techniky představuje výstava, na
níž si uvědomíme, že i technika má svoji historii
a s ní spojené kouzlo zašlých časů. Výstava byla
prodloužena do 3. října.
▶ Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku
Etnografická výstava představí historické formy
pěstování a zpracování obilí a pečení chleba i jiného pečiva. Otevření výstavy je 15. října od 9 do
16 hodin - Den chleba v muzeu - spojené s prezentací a ochutnávkou produkce místních pekáren,
hry a soutěže pro děti, komentované prohlídky.
Výstava potrvá do 31. ledna 2011.

Rytířský sál
▶ Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco
nebyla
Návštěvníci se dovědí, jak se léčivé rostliny používaly v minulosti, je připomenuta historie šumperské nákupny léčivých rostlin i Výzkumného ústavu
léčivých rostlin ve Velkých Losinách. Výstava trvá
do 30. září.

Šumperk - čtení básní
Informace: 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. Klášterní kostel je v září otevřen
út-pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod., objednávky
mimo otevírací dobu pro skupiny nad 10 osob na
tel. č. 603 174 499, v říjnu je pro veřejnost uzavřen,
nebude přístupný ani 28.10. v Den vzniku samostatné ČSR, v dalších měsících jen při slavnostních
příležitostech. Otevírací doba Galerie Šumperska:
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin,
ne 13.15-17 hodin.

Hollarova galerie
▶ Nechte na hlavě
Výstava nejrůznějších klobouků, čapek a dal-

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může
pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
Galerie Šumperska

▶ BLAZE.CZ
Více než 25 Blažených představí svoji tvůrčí magii v různých médiích tvorby - malbě, prostorové
tvorbě, fotografii, multimédiích a akcích. Blaženým jde především o podporu tvůrčích procesů,
komunikaci mezi umělci a podporu prezentace
umění. Výstava trvá do 31. října.
▶ Akce v klášterním kostele: 7.10. v 15 hod.: VOŠ
a SPŠ Šumperk - respondeo, 13.10.: ZUŠ Šumperk
- koncert učitelů, 22.10.: Městská knihovna
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Výstavu Nechte na hlavě zahájila akce nazvaná
Dětský den s kloboukem, čapkou nebo kšiltíkem.
U Sveřejnosti měla velký úspěch.
Foto: -ms-

Zábřeh
▶ Václav Nasvětil - s paletou v přírodě
V. Nasvětil - krajinář, malíř loveckých zátiší a výjevů ze života zvěře. Výstava trvá do 17. listopadu.
▶Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,
13- 16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 2005!
▶ Významní rodáci města Mohelnice
Výstava prezentuje životní osudy osobností, které
se narodily v Mohelnici a vynikly v různých profesních oblastech v období od 16. do 20. století.
Výstava trvá do 2. října.
▶ Retro v našich domácnostech
Historii nejrůznějších přístrojů a pomocníků
v domácnostech nám představí výstava, na níž si
uvědomíme, že i stará technika má svoje kouzlo.
Výstava bude otevřena 8. října a potrvá do 27. listopadu.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.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
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou
A. Kašpara. 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.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, interaktivní expozice
▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zpřístupnělý ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
Informace: V září jsou zámek a Lovecko-lesnické
muzeum spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově
přístupné od úterý do neděle a ve svátek v době od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., v měsíci říjnu je zámek otevřen v sobotu, v neděli a o svátcích
od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

Otevírací doba v Den české státnosti - 28. září (úterý)
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * Klášterní kostel 10-14 hodin
* Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 9-12, 13-16 hodin * Památník A. Kašpara v Lošticích,
Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12 hodin
Otevírací doba v Den vzniku samostatné Československé republiky - 28. října
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
9-12, 13-16 hodin * Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12 hodin
Na všech zařízeních Vlastivědného muzea v Šumperku jsou v tyto dny vstupy zdarma.
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ších nápaditých pokrývek hlavy. Výstava trvá do
28. listopadu.

VÝSTAVY

VÝSTAVU ZAHÁJÍ DEN CHLEBA

V

pátek 15. října bude v 9 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku otevřena akcí
Den chleba výstava s názvem „Chléb náš vezdejší - od zrníčka k bochníku“. K vidění bude až do
konce ledna příštího roku.

Výstava se bude věnovat, jak napovídá název,
chlebu a lidské práci, která s jeho přípravou souvisí. Na počátku je zrníčko a půda, kterou člověk po
staletí obdělával. Návštěvníci se prostřednictvím
předmětů, textů a fotografií obeznámí s historickými
formami zemědělství.
V jednotlivých částech výstavy - příprava půdy,
setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení chleba - poznají, jakým způsobem
obyčejní lidé obdělávali půdu, jaké nástroje jim při
tom pomáhaly a jak se po staletí vyvíjely.
Představeny budou zejména etnografické sbírky
Vlastivědného muzea, ale nebudou chybět i předměty z archeologické sbírky, které dokumentují
samotný počátek pěstování obilí a jeho zpracování. A protože zrající lány obilí často přitahovaly oči
umělců, bude prezentována i sbírka regionálního
výtvarného umění. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet, jak se obilí ručně mlátilo cepy, jak se dříve
mlelo i jak fungoval vodní mlýn.
Pro děti ze základních škol jsme opět připravili
interaktivní prohlídku výstavy s pečením chleba a ji-

Výstava návštěvníkům přiblíží, jak lidé obdělávali
půdu, jaké nástroje jim při tom pomáhaly a jak se
po staletí vyvíjely.
Foto: archiv VM
ných dobrot z mouky. Každou celou hodinu se budou
konat komentované prohlídky výstavy. Ve spolupráci
s pekárnami ze Šumperka a okolí bychom návštěvníkům rádi představili jejich současné produkty, které
bude možno také ochutnat. A pro nejmenší návštěvníky jsme připravili muzejní pečení a malé soutěže,
například o nejrychlejšího jedlíka rohlíku.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mária Kudelová

BLAŽENÍ PŘEDVÁDĚJÍ V ŠUMPERKU OPRAVDOVÝ „ODVAZ“

J

aponské kalhotky, Pexeso a trnová koruna, Večerníček, Chanel, Madona a anděl, Rychlý déšť, Happy
cows, Šaman, Květina ticha, Art is strong, Šinohage, ale také Náhle jsem lokalizoval slyšený zvuk vně
i uvnitř své hlavy či Obraz pro můru. Pod těmito a mnoha dalšími názvy se skrývají práce výtvarné skupiny Blaze.cz. K vidění jsou až do konce října v Galerii Šumperska.
Opravdový „odvaz“ zažili všichni, jež v pátek 9. září přišli do místního muzea. V Galerii
Šumperska „startovala“ výstava výtvarníků, kteří
svůj dlouhodobý projekt Blaze prezentují po celé
České republice. „Návštěvníkům nabízí malby,
kresby, fotografie, prostorové instalace a videoart
od necelých tří desítek umělců. Téma expozice
je v souladu s názvem skupiny Blaze, je tedy dán
prostor všem zúčastněným autorům se k tomuto tématu vyjádřit jakoukoliv výtvarnou řečí,“
uvedla výstavu jedna z autorek Anna Ronovská
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a připomněla, že Blaze.cz spojuje mladé umělce,
studenty a absolventy několika vysokých škol, jež
se věnují různým médiím tvorby a kteří přizvali
ke spolupráci také vysokoškolské pedagogy. Netradiční, nikoliv ryze galerijní výstava, na níž jsou
k vidění oleje na plátně, rozměrné akryly, kresby
tužkou, digitální tisky, fotografie, ale i hliníková
víčka na plátně či prostorový model umístěný na
zemi a „sloužící pro komunikaci se zvířaty“, lze
v Galerii Šumperska zhlédnout do konce října.
-zk-

VÝSTAVA
Na vernisáž výstavy Blažených zavítala i legenda bytové, vernisážové a divadelní performance osmdesátých
a devadesátých let minulého století, všestranný výtvarník Josef Daněk.
Foto: -zk-

Práce výtvarné skupiny Blaze.cz jsou v Galerii
Šumperska k vidění do konce října. Již první den
vzbudily velký zájem.
Foto: -zk-

Na dvoře muzea vyrostl během vernisáže opravdu
vzdušný dům.
Foto: -zk-
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Do 31. října od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin na „K“
Výstava „Afghánistán a Gruzie“
Zveme školy a školská zařízení, ale i širokou veřejnost na výstavu „Afghánistán a Gruzie“, kterou zapůjčila obecně prospěšná společnost Člověk v tísni
a Husova knihovna v Modřanech. Výstava je souborem 30 fotografií, které zachycují život v Afghánistánu a Gruzii. Informace Sylvie Marková, tel.č.
583 285 943, 737 384 948, markova@doris.cz.

tel. č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 50 Kč

Každé pondělí 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

Středa 6. října od 8.30 do 10 hodin v učebně v 1. patře
na „K“
Kurz angličtiny pro třetí věk
Maximálně 10 účastníků ve skupině. Učebnice:
„Angličtina pro seniory“ (kratší úseky učiva, nejběžnější slovíčka a fráze, doprovodné CD s nahrávkami textů a cvičení). Cena 2000 Kč, 60 lekcí - 1x
týdně 2 hodiny. Lektorka: Blažena Coufalová. Informace a přihlášky Sylvie Marková, tel.č. 583 285 943,
737 384 948, markova@doris.cz.

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. Pro rodiče s dětmi.
Vstupné 50 Kč
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“
Cvičení pro ženy - bodybuilding
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 30 Kč
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.
Vstupné 40 Kč
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 30. září od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: „Notečky“
Setkání s hercem Ladislavem Lakomým, večer
bude věnovaný poezii O. Mikuláška a J. Skácela.
Rezervace vstupenek a informace Petr Konupčík,
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Čtvrtek 30. září - sobota 2. října vždy od 8 do 18 hodin na Třemešských rybnících
Evropský festival ptactva
Pozorování, odchyt, kroužkování a určování ptáků;
třídní kolektivy nutno nahlásit předem. Informace
Petr Šaj, tel.č. 583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz.

Pátek 8. října od 10 do 11 hodin v AT na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 6100 39, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 30 Kč
Sobota 9. října
Šumperský geocaching
Turistická, navigační a trochu i internetová hra,
s vlastní GPSkou můžete poznávat město trochu
jinak, i vy máte možnost si tuto hru v Šumperku
zahrát, stačí se jen podívat v sobotu na tuto stránku
www.doris.cz/itecko.htm a získáte bližší informace. Určeno pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze
Šumperka a okolí. Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Středa 13. října od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Keramická miska + drátování, pedik. Informace Eva
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 60 Kč
Sobota 16. října od 14 hodin na letišti Šumperk
DRAKIÁDA

Pondělí 18. října v MC na „K“
Jak se žije v Mateřských centrech v Olomouckém
kraji
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Úterý 19. října od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia
Vždy úterý + čtvrtek. 8 lekcí po 2 hod., program:
tvorba elektronické prezentace, úprava obrázků
a fotografií, přenos z fotografického přístroje na
počítač, tvorba a úprava zvukové nahrávky, využití
zdrojů zvukové nahrávky z CD, DVD, Internetu,
natočení videa digitální kamerou, zpracování videa.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 1300 Kč
Pátek 22. října od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Škapulíř - tvořivé dílny pro rodiče s dětmi
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 50 Kč

Sobota 23. října v AT na „K“
Tea Bag folding (skládání z čajových sáčků)
Kurz pro učitele i veřejnost. 1. skupina 9:30-12:00
hod., 2. skupina 13:30-17:00 hod. Lektorka Markéta Míčková. Pomůcky: nůžky; využití: výroba
motivů na přáníčka k různým příležitostem, závěsné dekorace (polystyrénové koule, vajíčka...);
omezený počet míst, nutná přihláška předem.
Informace: Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, email: silhanova@doris.cz.
Cena 150 Kč
Sobota 30. října od 10 do 12 hod. a od 14 do 18 hod.
na „K“
Dýňobraní
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212,
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9,
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér),
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.cz.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„Notečky“
ve čtvrtek 30. září v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s hercem Ladislavem Lakomým, večer bude věnovaný poezii
O. Mikuláška a J. Skácela.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz.

DDM U RADNICE
Sobota 2. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně
ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.
Vstupné 50 Kč
Sobota 2. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně
ve 2. patře
Šperkování
Výroba šperků z korálků.
Vstupné 50 Kč

Pondělí 4. října od 16 hodin v učebně PC v přízemí
PC - učím se
Internet, základy i speciality pro děti na PC. Vstup volný
Středa 6. října od 16 do 18 hodin v herně TTC
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!
Vstup volný
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VILA DORIS, DDM U RADNICE

Ve spolupráci s Aeroklubem Šumperk. Pouštění
draků, soutěž, výroba větrníků, vlaštovek a zvířátek
z kaštanů a malé atrakce k tomu. Informace Vratislav
Šula, tel.č. 583 214 214, 731 186 059, sula@doris.cz.

DDM U RADNICE

Středa 6. října od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Technika klasického smaltu, výroba drobných šperků a jmenovek, s sebou měděné polotovary.
Vstupné 50 Kč
Sobota 9. října od 10 hodin
Petrušovský divočák
Orientační procházka pro příchozí, závody pro
zkušenější, informace Z. Janů, tel.č. 777 655 223,
http://www.ksu.cz/zavody/10/10_09/.
Vstupné 40 Kč
Sobota 9. října od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře
Šití zvířátek z filcu
Informace R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, waldorfska.alternativa@seznam.cz,
romana.vecerova@
seznam.cz.
Sobota 9. října od 14 do 18 hodin v kuchyňce
ve 2. patře
Indické vaření
Nutná rezervace míst a platba zálohy 80 Kč do
4.10. Informace R. Večeřová, tel.č 777 216 332,
583 215 395, romana.vecerova@seznam.cz.
Vstupné 130 Kč
Úterý 12. října od 15 do 17 hodin v dílně
Rady a nápady pro mladé kutily - modeláře
Vstup volný
Úterý 12. října od 18 do 19 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže
Vstup volný
Středa 13. října od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Technika klasického smaltu, výroba drobných šperků
a jmenovek, s sebou měděné polotovary.
Vstupné 50 Kč
Sobota 16. října od 10 do 12 hodin v nové tělocvičné
ZŠ ve Vikýřovicích
Fit sobota pro děti
Informace V. Skývová, tel.č. 604 323 400.
Vstupné 60 Kč
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Pondělí 18. října od 16 hodin v učebně PC v přízemí
PC - učím se
Internet, základy i speciality pro děti na PC.
Vstup volný
Středa 20. října od 9 do 10 hodin a od 10 do 11 hodin
(2 skupiny) v Domě kultury v Zábřeze
Jumping pro všechny
Informace V. Formánková, tel.č. 604 614 104.
Vstup volný
Středa 20. října od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Fimo
Výroba korálků z polymerované hmoty.
Vstupné 50 Kč + příspěvek na materiál
Čtvrtek 21. října od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství od „A“ do „Z“
Rady a nápady pro kluky a tatínky.
Vstup volný
Neděle 24. října od 15 hodin v chaloupce na Krásném
Podzimní slavnost
Informace R. Večeřová, tel.č 777 216 332, waldorfska.alternativa@seznam.cz, romana.vecerova@seznam.cz.
Vstup volný
Pondělí 25. října od 16 hodin v učebně PC v přízemí
Internet pro děti
Vstup volný
Úterý 26. října od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže
Vstup volný
Středa 27. října od 16 do 18 hodin v herně TTC
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!
Vstup volný
Středa 27. října od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Korálkování
Výroba šperku a dotvoření šperků z fima a smaltů.
Vstupné 50 Kč
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076,
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

MACHŘI
Sobota 25. a neděle 26. září jen v 19.30 hodin
USA, 2010, 102 minuty, komedie, od 12 let, digitální projekce, titulky
Adam Sandler v hlavní roli bláznivé komedie o třech přátelích, kteří po létech zjišťují, že zestárnout nutně neznamená dospět… Dále hrají Salma Hayeková, Rob Schneider a další.
Vstupné 80 Kč
MANIFESTO - OZVĚNY SVĚTOVÝCH FESTIVALŮ: 23.-29. ZÁŘÍ
MIMINA
Sobota 25. září jen v 18.00 hodin
Francie, 2010, 79 minut, rodinný dokument, přístupnost neomezená, beze slov
Film o nejkrásnějším období našeho života. Každou vteřinu se narodí čtyři děti. Čtyři filmové štáby současně
zaznamenávají první tři roky dětí narozených v Kalifornii, Namibii, Tokiu a poušti Gobi.
Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč
ILUZIONISTA
Neděle 26. září jen v 17.45 hodin
Francie, 2010, 90 minut, smutná komedie, mládeži přístupný, titulky
Animovaný film podle originálního scénáře Jacquese Tatiho vypráví příběh stárnoucího iluzionisty, kterého
z místa na slunci vytlačují rockoví hudebníci…
Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč
VRAH VE MNĚ
Pondělí 27. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2010, 120 minut, drama, krimi, western, od 18 let, titulky
Brutální kriminálka zasazená do texaského městečka 50. let. Drsný film o drsném strážci zákona, který porušuje
všechny psané i nepsané zákony… V hlavní roli Casey Affleck, jeho ženskými protějšky jsou Jessica Alba a Kate
Hudsonová. MFF Karlovy Vary 2010.
Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč
ČTYŘI LVI
Úterý 28. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 2009, 94 minuty, drama, komedie, od 15 let, titulky
Film vychází z bohaté tradice britské komedie a vážné téma sebevražedných útoků představuje v šokující podobě.
Parta potenciálních teroristů plánuje útok, při kterém má protéct mnoho krve. Jen se nemohou shodnout, čí krev
by to měla být… Film byl s úspěchem uveden na MFF Sundance a stal se v Anglii kultovním snímkem roku.
Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč
THE RUNAWAYS
Středa 29. září jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, 106 minut, hudební, životopisný, punk, od 12 let, titulky
Životopisný film o zrodu legendární punkové skupiny The Runaways, která byla v podstatě první dívčí rockovou
kapelou vůbec. Ve filmu si zahrála a zazpívala hvězda Twillight Sagy Kristen Stewartová nebo mladičká Dakota
Fanningová.
Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč
LET´S DANCE 3D
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. září jen v 17.30 hodin
USA, 2010, 100 minut, hudební, taneční, mládeži přístupný, titulky

3D
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Třetí pokračování úspěšného tanečního filmu, jehož hlavní hrdinové opět tančí jako o život - tentokrát prostorově
ve 3D.
Vstupné 150 Kč
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 30. září, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. října jen v 16.30 hodin
Belgie, 2010, 78 minut, rodinný animovaný film v českém znění
Za svůj život přeplavou mořské želvy tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily…
Film vypráví příběh želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti a jeho ústředním motivem je přátelství,
odvaha a láska. Snímek zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naši planetu. To všechno v úžasné 3D animaci.
Vstupné 130 Kč

Velká jízda pro malé želvy - to je zábavný snímek Sammyho dobrodružství. 3D podívanou nabízí kino
Oko na přelomu září a října.

ROMÁN PRO MUŽE
Čtvrtek 30. září, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4. a úterý 5. října v 18.00 a ve 20.15 hodin, středa 6., čtvrtek
7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. října jen v 18.00 hodin
ČR, 105 minut, komedie, od 12 let, digitální projekce
Nová filmová komedie podle románu Michaela Viewegha s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Výlet tří sourozenců, který má být jakousi cestou posledních (a splněných) přání a který se nakonec změní v tragikomickou
konfrontaci základních hodnot a postojů. Dále hrají Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Tatiana Pauhofová,
Jan Budař a další. Režie Tomáš Bařina (Bobule).
Vstupné 85 Kč
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Vyznavači knih Michaela Viewegha se nepochybně vydají do kina začátkem října. Na programu je zfilmovaný Román pro muže.

SUBMARINO
Artvečer - Filmový klub
Středa 6. října jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Švédsko, 2010, drama, 110 minut, od 12 let, mluveno dánsky, titulky
Stačí udržet hlavu nad vodou… Působivý příběh dvou outsiderů z kodaňského předměstí, jejichž životy poznamenala nešťastná událost v dětství. Seversky syrové drama se strhujícími hereckými výkony bylo s úspěchem
uvedeno v soutěžní sekci na letošním Berlinale. Režie Thomas Vinteberg.
Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč
HABERMANNŮV MLÝN
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. října jen ve 20.00 hodin, pondělí 11. a úterý 12. října v 18.00 a ve 20.00
hodin, středa 13. října jen v 17.30 hodin
ČR, Německo, 2010, drama, 104 minuty, od 15 let, širokoúhlý, digitální projekce
Filmový příběh volně inspirovaný osudem německého průmyslníka Augusta Habermanna, který žil v nedalekém Bludově, otevírá jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin - poválečný odsun Němců. Režie Juraj
Herz. V hlavních rolích Karel Roden, Mark Waschke a Hannah Herzsprungová, dále hrají Zuzana Kronerová,
Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský a další.
Vstupné 85 Kč
HURVÍNEK NA SCÉNĚ 3D
Sobota 9. a neděle 10. října jen v 16.30 hodin
ČR, 2010, 60 minut

Hrajeme pro děti 3D
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Filmový příběh volně inspirovaný osudem německého průmyslníka Augusta Habermanna, který žil v nedalekém Bludově, otevírá jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin - poválečný odsun Němců.
Loutkový rodinný film, jehož hlavní hrdinové se právě chystají na Mikuláše… Pohádka plná napětí, typického
spejblovského humoru, písniček a zimních radovánek, to vše ve formátu 3D.
Vstupné 80 Kč
Nabízíme Vám rodinnou slevu: Pro rodiče, kteří navštíví kino s dětmi ve věku do 12 let, je vstupné 60 Kč na
osobu. Za finanční dar děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
UNAVENI SLUNCEM 2: EXODUS
Artvečer - Filmový klub
Středa 13. října jen v 19.30 hodin
Rusko, Německo, Francie, 2010, 132 minuty, titulky, digitální projekce
Velký film o velké lásce… Nejdražší ruský film navazuje na první díl a odehrává se v období druhé světové války.
Bývalý generál a uctívaný hrdina Sergej Kotov v podání Nikity Michalkova strávil oněch pět let v gulagu, kam
ho poslala absurdní mašinérie politických čistek. Během bombardování se mu však podaří z tábora uniknout…
Režie Nikita Michalkov.
Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč
KAMARÁDI Z TELEVIZE 1
Sobota 16. října jen v 16.00 hodin
ČR, 65 minut
Pásmo příběhů sestavené z oblíbených večerníčků.

Hrajeme pro nejmenší

Vstupné 30 Kč

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D
3D
Čtvrtek 14. a pátek 15. října jen v 19.00 hodin, sobota 16. a neděle 17. října v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 18.
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TWIN PEAKS
Džemfest 2010
Středa 20. října jen ve 20.00 hodin
USA, Francie, 1992, 135 minut, od 15 let, titulky
Pilotní celovečerní snímek Davida Lynche ke stejnojmennému kultovnímu seriálu. Děj filmu předchází událostem seriálu, Lauře Palmerové zbývá posledních sedm dní života…
Vstupné 70 Kč, se vstupenkou na páteční Džemfest 30 Kč
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH 3D
3D
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23., neděle 24., pondělí 25., úterý 26., středa 27. října jen v 17.00 hodin, čtvrtek 28.,
pátek 29., sobota 30. a neděle 31. října jen v 16.30 hodin
USA, 2010, dobrodružný, fantasy, 97 minut, rodinný film v českém znění, širokoúhlý
Proleťte se ve 3D! Jeden z nejočekávanějších animovaných filmů letošního roku vypráví o strážcích nebe ze soví
říše, kteří se stali legendou pro svůj ptačí lid a inspirací pro všechny soví kluky, jež touží po dobrodružství. Úžasná

9. a 10. října zavítá do kina Oko Hurvínek s Máničkou, Spejblem a dalšími loutkovými postavičkami,
tentokrát v 3D formátu.
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a úterý 19. října jen v 19.00 hodin, středa 20. října jen v 18.00 hodin
USA, 2010, akční sci-fi horor, 97 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, jež mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje Alice na své cestě, aby našla
ty, kteří přežili, a dovedla je do bezpečí… Natočeno kamerovým systémem Fushion, nejvyspělejší 3D technologií
na světě, kterou použil i James Cameron při natáčení Avatara. Zažijete novou dimenzi… zla…
Vstupné 160 Kč

KINO OKO
Snímek Resident Evil: Afterlife byl natočen kamerovým systémem Fushion, nejvyspělejší 3D technologií
na světě.
animace, poutavý příběh věčného boje dobra se zlem, natočený podle série bestsellerů Kathryn Laskyové, a skvělá hudba.
Vstupné 130 Kč
V sobotu 30. a v neděli 31.10. v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu : Vstupné pro rodinu s dětmi ve
věku do 15 let je 100 Kč na osobu. Za finanční dar děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
PIRAŇA 3D
3D
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23., neděle 24. pondělí 25., úterý 26. a středa 27. října jen v 19.30 hodin
USA, 2010, horor, 88 minut, od 15 let, české znění
Nenadálé zemětřesení na mořském dně probudilo predátora, pro kterého jsou návštěvníci pláže skvělou a snadnou kořistí… Skvělý horor jen pro silné žaludky, který je stejně strašidelný jako komediální, film se spoustou nahoty a krve, který je jako jedinečná 3D atrakce v zábavním parku a který recenzenti označují jako velmi zábavnou
poctu béčkovým filmům.
Vstupné 130 Kč
AVATAR 3D
Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. a neděle 31. října jen v 19.00 hodin
USA, 2009, sci-fi thriller, 166 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Nejúspěšnější film všech dob. Uvádíme naposledy!

3D

Vstupné 110 Kč

Připravujeme na listopad: Občanský průkaz, Muzika, Harry Potter a relikvie smrti 3D, Jíst, meditovat, milovat,
Přehlídka hudebních filmů v rámci festivalu Město čte knihu.
Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. Předprodej vstupenek:
pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. Vstupenky na
všechna říjnová představení jsou v prodeji od 1. října 2010.
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