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Kateřina Stružová
(autorka obálky)

V uplynulém školním roce studentka propagačního
výtvarnictví na Vyšší odborné a Střední průmyslové škole v Šumperku. Od dětství ráda kreslí, což se
projevilo na výběru jejího vzdělání. Během studia na
VOŠ a SPŠ v Šumperku se zúčastnila a pomáhala
připravit několik výstav, které se u veřejnosti setkaly s velkým úspěchem. Svůj talent hodlá i nadále
rozvíjet na umělecké fakultě Ostravské univerzity
v Ostravě a doufá, že se vám její ztvárnění obálky
časopisu pro měsíc listopad líbí.

V

tomto čísle představíme snad nejdynamičtější kolektivní hru na světě - hokej. Jeho nedávná
šumperská historie vyniká dynamikou stejně jako samotná hra. Pomineme-li úspěchy juniorů,
mužstvo mužů přináší svým fanouškům tolik emocí jako málokteré jiné, střídavě radost a euforii
z postupu do I. ligy a zklamání z působení v ní. Žádná soutěž mezi druhou a první ligou však,
bohužel, není. Nezbývá než věřit, že se jednou Šumperané v první lize chytí a usadí. Přejme to jim
i fanouškům. Následující text, z něhož vyjímáme, napsal do sborníku Josef Klaška ve spolupráci
s Benjaminem Tomešem, Petrem Rutarem, Laďou Fischerem a Miroslavem Perglem.
Sezona 2004/2005
Kde se vzala, tu se vzala, opět II. Liga. Management Draků doplnil základ hráčů o zkušené
obránce Dřímala a Güttlera a útočníky Antonoviče a Jelínka z Prostějova, z Kroměříže přišel
Sakrajda a do branky se vrátil odchovanec Piterka, přišel obránce Bednárek a útočník Kopa.
Výkonnost se zlepšila příchodem Radka Kučery z prvoligové Olomouce. Ovšem do vyřazovacích bojů mužstvo nedotáhl. I přes prohry
předvedli několik pěkných utkání s pozdějším
finalistou Blanskem a suverénem z Prostějova.

Zápas s berounskými „Medvědy” v sezoně 2000/2001.

Totálním propadákem byla pak prohra s Uničovem 6-2! Pak přišla smutná zpráva o úmrtí
trenéra mužů i mládežnických celků Jaroslava
Pešky. Vystřídal ho ve funkci Petr Rutar, s kterým Draci dohráli druholigový ročník ve skupině o udržení s dostatečným počtem bodů, a nemohli tak sestoupit. Jen zájem fanoušků opadl
pro nic neřešící zápasy.
Sezona 2005/2006
Byl vytyčen úkol - dostat se výš než v minulé
sezoně, tedy do play-off. Mělo tomu dopomoci

Foto: archiv

1

NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: HOKEJ

NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU

i vydatné posílení v brance zkušeným Martinem
Chladem, dále Alešem Holíkem do pole spolu
s Michalem Vymazalem a Michalem Petrákem.
Výsledky byly opět jako na houpačce. Výhry se
střídaly s propadáky - Val. Meziříčí versus Draci
6-0, zařídili Rostislav Vlach a Alex Jaškin! Opět
triumf nad brněnskou Technikou 7-3, pak zase
prohra s poslední Kroměříží a znovu Val. Meziříčím. Pak nastal boj sudých s lichými, ve kterém
Draci nahráli důležité body pro účast v play-off.
Ve čtvrtfinále je čekali vlci ze Šternberka, zvláště
nás dusili hned od začátku na domácím ledě 2-0,
ale Draci otočili a čtyřmi góly smetli domácí z ledu, a tak podobně dopadli i ve druhém utkání,
a to 6-4. A pak začali úřadovat páni rozhodčí
Chlaň a Venglář svými podivnými výroky - vylučování v poměru 5-12, dvě neuznané regulérní
branky a uznaná neregulérní branka soupeře!
Sezona skončila po pěti zápasech v play-off.
Do čela mužského hokeje vstupuje Vladimír
Velčovský, spjatý se zdejším regionem. Hlavním
cílem se stává ekonomická otázka klubu s výhledem v horizontu 3-5 let. Je provedena úprava
zimního stadionu na náklady města, které provoz ZS v plné výši hradí. Je ustavena společnost
Hokej Šumperk 2003, s.r.o., která řídí seniorský
hokej s kontakty na okolí v marketingovém ranku nejen šumperského regionu.
Sezona 2006/2007
Pod vedením Vladimíra Velčovského bylo přikročeno k dalším změnám. Na pozici sportovního manažera byl ustanoven Radek Kučera, v roli
trenéra pak Josef Zavadil. Do hráčského kolektivu přišli Jiří Osina, Stejskal a Ohnutek z Kroměříže. Hned v prvním kole nabili Velké Bíteši 11-0,

takže fandové se měli z čeho radovat. Jenže další
zápasy byly už opět ve starých kolejích - nahoru,
dolů. Alfou a omegou byl Hodonín, který udával tempo celé soutěži. Draci začali opět bodovat
a brněnské Technice nasázeli 6-1. Klub posílil
o Romana Meluzína - odchovance Brna, který
se hned uvedl ve své premiéře, kdy vsítil soupeři
z Přerova rozhodující branku. Došlo na změnu
trenéra - Josefa Zavadila vyměnil opět Jindra
Setíkovský, který dostal stejný úkol - postoupit
s Draky do I. NHL.
Brněnskou Techniku Draci „přejeli“ a znovu
ve čtvrtfinále narazili na Šternberk. Tentokrát
to bylo jinačí, když dostal 10 branek a když ve
třetím utkání završil výhru krásnou brankou David Ohnutek. V semifinále s Přerovem byl katem
Roman Meluzín, když v trestném střílení poslal
Šumperk do finále. A opět Drtiči z Hodonína první utkání ještě 3-1 , druhé 5-0. Do Hodonína
odjížděli Draci s přesvědčením - co by se mohlo
stát! Ovšem soupeř nechtěl povolit a v prodloužení jsme byli o branku poraženi. Ale druhý
den nedal Šumperk Hodonínu dýchat, a když
Antonovič vsítil rozhodující druhou branku,
do konečného stavu 4-1 se domácí nezmohli na
změnu. Postupová radost v sektoru hostů nebrala konce, vždyť Draci se po osmi letech vrátili do
I. NHL.
Vydatnou podporu Drakům poskytlo jak
město Šumperk, tak i Olomoucký kraj a desítky
sponzorů. Prostory zimního stadionu byly „vyšperkovány“ reklamou. Jen samotný stadion by
potřeboval vylepšit pro diváckou masu příznivců. Ti si to opravdu zaslouží pro svou věrnost
Drakům, ale i hokeji jako takovému. Snad prý
už je něco v plánu na etapy a snad na to zbudou

Schola od sv. Jana Křtitele srdečně zve na koncert
SCHOLA SANCTI JOANNIS BAPTISTAE
AD DEI GLORIAM
v sobotu 20. listopadu v 19 hodin
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Koncert sboru k poděkování za 25 let rozdávaných
i přijatých radostí.
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Č

estné občanství města Šumperka in memoriam udělili na svém posledním jednání před říjnovými volbami místní zastupitelé evangelickému faráři Jiřímu Veberovi. Jiří Veber, jedna
z velkých morálních autorit pro mnoho obyvatel Šumperka, zemřel ve středu 29. září ve věku osmaosmdesáti let.
Jiří Veber, jehož charisma a přirozená autorita
vyplývaly z celoživotních postojů, musel ve svém
životě čelit mnoha nástrahám. Tento příbramský
rodák byl za války nasazen na nucené práce v Německu, poté vystudoval teologii v Praze a za své
přesvědčení a aktivity byl opakovaně šikanován
komunistickým režimem. Ten mu hned dvakrát
zakázal vykonávat církevní funkci. Nejprve v roce 1959 a poté o čtrnáct let později, takže až do
roku 1989 jezdil se sanitkou a zařadil se mezi disidenty, kteří byli neustále „pod dohledem“ tehdejší Státní bezpečnosti. Spolu se svými přáteli
šířil v té době samizdatovou literaturu a pomáhal
politickým vězňům.

Jiří Veber promluvil při loňském setkání u příležitosti vzniku samostatného československého státu
u pomníku T.G. Masaryka.
Foto: -zkPo listopadové revoluci se do myšlenkového
i politického života města aktivně zapojoval nejen jako duchovní, ale také jako mluvčí Občanského fóra, které ho po Sametové revoluci v lednu 1990 navrhlo do Federálního shromáždění.
Jiří Veber ovšem vstup do vysoké politiky odmítl
a po volbách v listopadu 1990 byl v devadesátých
letech členem Rady a Zastupitelstva města. Stál
také u zrodu dnešního Šumperského zpravodaje,

tehdy Zpravodaje Městského úřadu, který později nesl název Šumperský horizont.
Se Šumperkem měl tento známý evangelický kazatel podle vlastních slov spojeny čtyři
významné momenty. Nejprve když jej komunistický režim vypověděl z Domažlic a město
v podhůří Jeseníků mu otevřelo své brány a třináct let zde působil v místním evangelickém
sboru. Pomocnou ruku mu poté město podalo
v době, kdy nesměl kázat, a to v podobě práce
řidiče sanitky v místní nemocnici. Třetím klíčovým momentem v jeho životě pak byl 17. listopad 1989. „Po tolika letech mlčení, kontrol a výslechů jsem jako mluvčí Občanského fóra mohl
opět hovořit o pravdě, spravedlnosti a demokracii. Jako radní a zastupitel jsem tak opět poznával jiný svět a nesnadnou práci politika,“ přiznal
v jednom z rozhovorů pro Šumperský zpravodaj
Jiří Veber. Naposledy „zasáhl“ Šumperk do jeho
života v podobě udělení Ceny za přínos městu
v roce 2007. „Váhal jsem, zda mám toto ocenění přijmout. Nakonec jsem se rozhodl, že ano.
Ovšem ne za své zásluhy, ale proto, že mi bude
připomínat, co vše dobré přinesl Šumperk mně
a v čem mě obohatil. A toho bylo mnohem více,
než já kdy mohl pro město vykonat,“ řekl tehdy
Jiří Veber. V té době se již vzhledem ke zdravotním problémům příliš neúčastnil veřejného ani
církevního života. Jeho zdravotní stav pak letos
v březnu silně poznamenala mozková mrtvice,
po níž přestal chodit a v nemocnici strávil několik měsíců. Poslední tři se o něj staral syn Jiří.
Srdce Jiřího Vebera dotlouklo ve středu 29. září
ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne.
Za významné aktivity spojené nejen s ekumenickým hnutím a výchovou mladé generace
v době totality, ale především s počátky svobody města po Sametové revoluci a s rozvíjením
demokracie a také spolupráce s partnerskými
městy Šumperka obdržel Jiří Veber letos v říjnu
čestné občanství města in memoriam.
-zk-
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JIŘÍ VEBER OBDRŽEL ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA IN MEMORIAM

MĚSTO ČTE KNIHU

V LISTOPADU SE MĚSTO ZAČTE DO „BLUES“

M

ěsíc listopad se v Šumperku nese již tradičně ve znamení knihy. Místní radnice spolu s Městskou
knihovnou, DDM Vilou Doris, kinem Oko, místním divadlem, Vlastivědným muzeem, Gymnáziem, Domem kultury a Základní uměleckou školou nabídnou od čtvrtka 11. do úterý 16. listopadu
již šestý ročník literárního a filmového festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A zatímco loni
se četly Hrabalovy prózy, letos se tato akce propojí s dalším listopadovým festivalem, jehož věhlas již
dávno překročil hranice republiky. Řeč je samozřejmě o Blues Alive, který letos slaví patnáctiny.
„Festivaly Město čte knihu a Blues Alive, které na
sebe již šestým rokem časově navazují, se v letošním
ročníku vzájemně propojí, a to prostřednictvím knihy, která se během akce Město čte knihu bude číst,“
říká ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daňková.
Impulzem bylo podle ní patnácté výročí tohoto hudebního festivalu, spolupráci během letošního ročníku přitom pořadatelé dohodli již před
dvěma lety. Výsledkem je kniha nazvaná „…a to je blues“, nesoucí podtitul
Antologie textů blues a o blues. Publikace je dílem dlouholetého dramaturga
Blues Alive Ondřeje Bezra a spisovatele
Michala Šandy. „Téma knihy, kterou
čteme, vždy ovlivní celou atmosféru
festivalu. Doufáme tedy, že tomu tak bude i tentokrát, přestože struktura celého týdenního dění bude
podobná jako minulé ročníky,“ podotýká Daňková.
Projekt Město čte knihu má své kořeny v partnerském městě Bad Hersfeldu, během šesti let si ovšem
šumperská akce našla vlastní osobitou tvář. Loni
se tak například pokusila zapojit do festivalového
čtení co nejvíce děti a ohlas byl mimořádný. Letos
se proto pořadatelé rozhodli netradiční začátek
akce zopakovat. Ve čtvrtek 11. listopadu, tedy první den festivalu, tak odstartuje úderem osmé ranní
z knihovny Sever v Temenické ulici opět Čtenářská
štafeta, která postupně navštíví šumperské základní
a střední školy a doputuje až do knihovny v ulici
17. listopadu. „Místo štafetového kolíku ponesou
členové štafety knihu, ze které budou číst nejen děti,
ale i hosté, a chybět nebudou ani muzikanti, kteří
čtení a mnohdy další aktivity ve školách ozvláštní,“
popisuje ředitelka knihovny.
Jak již bylo řečeno, číst se letos bude kniha s názvem „…a to je blues“, kterou doprovázejí snímky
„dvorních“ fotografů festivalu Blues Alive Ivana
Prokopa, Tomáše Turka a Martina Sieberta a kterou
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si budou moci zájemci koupit na podvečerních čteních. „Publikaci slavnostně pokřtíme za přítomnosti
obou autorů během sobotního večera v sále divadla,
jehož součástí bude i hudební happening v prostorách okolí Hrádku,“ prozrazuje Daňková a dodává,
že vstupenky si mohou zájemci koupit za padesát
korun v pokladně divadla.
Čtení knihy na pokračování bude
mít letos opět charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obecnými lidskými
hodnotami. Texty se budou číst vždy
od páté odpolední postupně v kulturních a společenských zařízeních města
za účasti herců, šumperských studentů
a také hudebníků, kteří čtené slovo doplní hudbou a zpěvem. Na podvečerní čtení naváží
filmová představení v kině Oko, které připravilo tradiční filmovou přehlídku, zaměřenou tentokrát na
hudební snímky, jež nejsou v běžné distribuční síti.
„Ráda bych upozornila hned na první den festivalu.
Ve čtvrtek 11. listopadu budou moci diváci nejprve
zhlédnout snímek It´s Trad Dad, tedy Jazzová revue, což je kultovní film ze 60. let, který ve své době
zásadně ovlivnil hudební profil spousty kapel. A šlágry z filmu, ale také klasická blues posléze zahraje
Dixieland Loučná živě přímo v areálu kina,“ nahlíží
do programu ředitelka knihovny.
Vlastní čtecí „maraton“ zahájí v pátek 12. listopadu v 17 hodin v Galerii J. Jílka studenti místního Gymnázia pod vedením Evy Pálkové, úderem
deváté večerní pak nabídnou pořadatelé poetické
nokturno Miroslava Kováříka Blues nepromlčeným láskám, jež bude hostit divadelní Hrádek.
A do divadla zamíří lidé i v sobotu 13. listopadu.
V první části večera se bude od páté odpolední především číst, ve druhé části, nazvané Zkus si blues,
především hrát. „Účast muzikantů, jež si chtějí
zahrát na hudebním happeningu, který chceme

Program festivalu Město čte knihu
▶ Čtvrtek 11. listopadu od 8 hodin
Prolog Město čte knihu - Čtenářská štafeta
8:00 Knihovna Sever, Temenická, 8:30 SŠ,
ZŠ a MŠ Hanácká, 9:00 ZŠ Sluneční, 9:30 ZŠ
Dr.E. Beneše, 10:30 ZŠ Šumavská, 11:00 Gymnázium, 11:30 ZŠ Vrchlického, 12:00 ZŠ 8. května,
12:30 SPŠ a VOŠ Gen. Krátkého. Čtou herci Divadla Šumperk, děti základních škol a studenti
středních škol.

MĚSTO ČTE KNIHU

„vyprovokovat“ v prostorách okolí Hrádku, bude
velice vítána. Během večera také pokřtíme knihu
„…a to je blues,“ říká Daňková.
O den později, v neděli 14. listopadu, se festivalové čtení odehraje ve zkušebně sboru Motýli na
„Komíně“. Čtení dialogu Bluesmeni přitom okoření vystoupení bluesmana na slovo vzatého, klavíristy Jiřího Šlupky Svěráka. Pondělní podvečer je
pak naplánován v prostorách knihovny a závěrečnou tečku za festivalem učiní Motýli v klášterním
kostele v úterý 16. listopadu.
Pravidelnou součástí akce Město čte knihu se
již staly výstavy. První z nich, nazvaná podle knihy
„... a to je blues“, bude zahájena ve středu 3. listopadu v 17 hodin v divadle a představí se na ní nejlepší
výtvarné práce mladých tvůrců, kteří se zapojili do
literární a výtvarné soutěže vyhlášené knihovnou.
O hodinu později se pak v Galerii J. Jílka odehraje
vernisáž výstavy „Ohlédnutí za Blues Alive“, na níž
budou k vidění fotografie Ivana Prokopa, Martina
Sieberta a Tomáše Turka. „Výstavu zahájí dramaturg festivalu Ondřej Bezr, zahraje a zazpívá Míra
Kašpar a zazní poezie a texty z již zmíněné literární soutěže mladých tvůrců,“ vypočítává ředitelka
knihovny a dodává, že sborník vybraných prací
ze soutěže vyjde právě v rámci festivalu Město čte
knihu a bude pokřtěn během Čtenářské štafety.
V pořadí třetí výstava, nazvaná „Kreslící hudebník“, pak bude zahájena ve čtvrtek 11. listopadu
o půl čtvrté odpoledne v Rytířském sále muzea
a nabídne kresby Jiřího Šlitra. „Věříme, že letošní
nabídka veřejnost osloví a že se nám podaří získat
posluchače a návštěvníky, které setkání nad knihou
a také s blues potěší,“ uzavírá Daňková a připomíná, že podrobný program festivalu je zveřejněn na
adrese www.mestocteknihu.cz.
-zk-

Letos se bude v Šumperku číst kniha nazvaná
„…a to je blues“, kterou při této příležitosti vydalo
opět nakladatelství Veduta Štíty.
▶ Čtvrtek 11. listopadu od 15.30 hodin v Rytířském sále muzea
Vernisáž výstavy Jiřího Šlitra - Kreslící hudebník
Recitace a zpěv blues: Olga Kaštická, Petr Král.
Hudba: Vítězslav Plášek.
Vstup volný
▶ Čtvrtek 11. listopadu od 17 hodin v kině Oko
It´s Trad Dad - Jazzová revue
Velká Británie, 1962, 78 minut. Filmová lahůdka pro
milovníky jazzové hudby, v níž se na pozadí jednoduchého příběhu, jehož protagonistou je starosta
města, který je vášnivým odpůrcem jazzu, představí
nejpopulárnější jazzoví zpěváci a skupiny 60. let. Režie Richard Lester.
Vstup volný
Po skončení filmu hraje jazz a blues Dixieland
Loučná ve vestibulu kina Oko.
▶ Pátek 12. listopadu od 17 hodin v Galerii J. Jílka
Ivan Hlas: Stačí na chvíli zavřít oči, Pepa Streichl:
Na poslední cestu, Vladimír Mišík: Když ještě nad
Špejcharem svítalo
Čtou studenti Gymnázia. Hudba: Flower Power.
▶ Pátek 12. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko
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Hallo Satchmo - Louis Armstrong v Praze
Režie Jan Špáta, 26 minut.
Slavíci v kleci
Francie, Švýcarsko, Německo, 2004, 96 minut. Nevšední příběh z chlapecké internátní školy, ve které
se laskavý vychovatel pokusí prostřednictvím magického světa hudby změnit životy svých svěřenců.
Režie Christopher Barratier.
Vstupné 50 Kč
▶ Pátek 12. listopadu od 21 hodin na Hrádku
Blues nepromlčeným láskám
Miroslav Kovářík - večer poezie od K.H. Máchy po
V. Hraběte.
Vstup volný
▶ Sobota 13. listopadu od 17 hodin v divadle
L. Wood: Lepší je bejt naživu, Dejte mi všichni pokoj, Úplně jiný, než si myslíte
Čtou: Markéta Kalužíková, Vendula Nováková,
Ondřej Brett, Jan Kroneisl, Jiří Bartoň. Hudba: Karel Cvrk, Petr Juřička. Křest knihy „… a to je blues“.
Hosté: Ondřej Bezr a Michal Šanda.
Vstupné 50 Kč v předprodeji divadla
▶ Sobota 13. listopadu od 19.30 hodin v divadle před
Hrádkem
Zkus si blues
Přijď si zahrát známá i méně známá blues. Od 21:00
v Suteren longue - jam session.
Vstup volný
▶ Neděle 14. listopadu od 17 hodin ve zkušebně ŠDS
na „Komíně“ ve 3. patře
Michal Šanda: Bluesmeni, Jakub Šofar: No tak to
vycpeme nějakým blues
Čtou: Petr Král, Tomáš Krejčí. Klavír: Jiří Šlupka
Svěrák - Písně a blues.
▶ Neděle 14. listopadu od 19 hodin v kině Oko
Film. zpravodaj: Ray Charles na podzim 1989 v Praze, 12 minut
RAY
USA, 2004, 152 minuty. Dramatický životní příběh

hudebního génia Raye Charlese, který světu dal
možnost zcela nového způsobu vnímání hudby.
V hlavní roli Jamie Foxx, režie Taylor Hackford.
Vstupné 50 Kč
▶ Pondělí 15. listopadu od 17 hodin v Městské
knihovně
Zbyněk Vlasák: Prasklá struna, Al-Kooper:
A támhle to je zatracenej Bob Dylan, Jan Nejedlý: Až bude Miloš Jakeš viset na větvi (utajená
blues českého lidu)
Čtou: Alexandr Stankuš, Hana Vonzino.
▶ Pondělí 15. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko
Serge Geinsbourg: JE T´AIME
Francie, USA, 2010, 130 minut. Portrét skvělého
hudebníka, mj. autora duetu „Je t´aime… moi
non plus“, provokatéra a skandalisty, který byl
jedním z nejuznávanějších umělců Francie druhé
poloviny 20. století. Režie Joann Sfar.
Vstupné 60 Kč
▶ Úterý 16. listopadu od 17 hodin v klášterním
kostele
Ondřej Konrád: Podbrdská inspirace, Jack Kerouac: Mag, Petr Šabach: Robertu Johnsonovi
a všem ostatním
Čtou a zpívají Motýli Šumperk.
▶ Úterý 16. listopadu od 19.30 hodin v kině Oko
Film. zpravodaj: Paul Robeson černošský zpěvák
a bojovník za rovnoprávnost, 12 minut
Koncert
Francie, Itálie, 2009, 119 minut. Vážná komedie
o falešném orchestru, jehož členové byli v roce
1980 Brežněvem vyhozeni z moskevského Velkého divadla kvůli svému židovskému původu. Po
třiceti letech se rozhodnou dát svůj orchestr zase
dohromady a vystupovat místo toho pravého…
Režie Radu Mihaileanu.
Vstupné 60 Kč

Město Šumperk a Římskokatolická farnost Šumperk srdečně zvou na
Dušičkovou bohoslužbu
za všechny zemřelé odpočívající na šumperském hřbitově
úterý 2. listopadu v 17 hodin u hlavního kříže městského hřbitova
Po Mši svaté světelným průvodem, zpěvem a modlitbou uctíme všechny, kteří nás předešli na
věčnost a spí spánkem pokoje.
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P

ředvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen s cyklem čtyř adventních koncertů. Ty nabídnou již podvanácté nejen chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomoci
a charitě. První z koncertů je naplánován na poslední listopadovou neděli.
Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé
koncerty tři zajímavé projekty a poslední z nich již
tradičně pomůže dětem z místního Kojeneckého
ústavu. První koncert bude v neděli 28. listopadu hostit kostel sv. Jana Křtitele. Od 16 hodin zde
budou zpívat skupina mládeže místní římskokatolické farnosti Spolczo a smíšený pěvecký sbor
Carmen. Výtěžek z koncertování půjde na projekt
Arcidiecézní Charity Olomouc Adopce na dálku
- Haiti. O týden později, v sobotu 4. prosince, vystoupí v 16 hodin v evangelickém kostele varhaník
Jan Horníček, pěvecké sdružení Avonotaj a jeho
hosté. Peníze, které vyzpívají, pomohou místní

organizaci Ligy proti rakovině. Tradiční zpívání
koled s dětmi Šumperského dětského sboru na
náměstí Míru u radnice tentokráte výjimečně adventní koncertování neuzavírá - proběhne totiž
už v pondělí 13. prosince v tradičních 17 hodin.
Výtěžek tohoto koncertu sbor každoročně věnuje
místnímu Kojeneckému ústavu.
Poslední benefiční koncert, na němž se představí Schola Gregoriana Pragensis - Adventu
Domini, je naplánován na neděli 19. prosince.
Začíná v 16 hodin v klášterním kostele a výtěžek pomůže Základní speciální škole Pomněnka
o.p.s.
-zk-

„STARÁ DÁMA“ MÁ ŠEDESÁT PĚT LET...

T

outo úctyhodnou „starou dámou“ je Základní umělecká škola v Šumperku, která letos slaví
65 let od svého založení. Slaví je v plné svěžesti, uvnitř stále mladá, i když budova, v níž žije celý
svůj bohatý život, pochází z roku 1897. S touto „starou dámou“ se přátelím již 42 let. Více než deset
let jsem od ní jako žákyně dary přijímala, nyní skoro 25 let je dávám zpět jako učitelka. Jak a kdy
začalo naše přátelství?
V roce 1968 mi bylo 6 let a rodinná rada
rozhodla: „Ta naše neposedná holka půjde do
baletu.“ Ještě vidím paní učitelku Motýlovou,
jak názorně předvádí a zpívá: „Každá ručka má
prstíčky, schováme je do pěstičky…“ Nyní učím
stejnou písničku v přípravné hudební výchově
děti já a v duchu se ptám: „Budou si ji pamatovat
tak dlouho, jako si ji pamatuji já?“
Neposedné dítě se baletu brzy nabažilo a chtělo stejně jako pan učitel Malínek v jednotřídce
ve Štědrákově Lhotě „umět hrát tak krásně na
housličky jako on“. Dodnes před sebou vidím
přísný pohled pana učitele Aloise Číže, když mu
maminka přednášela svou žádost. Asi vytušil, že
se ho nesmírně bojím a prohlásil: „Tu pošleme
k Olince.“ Přišla tedy „Olinka“ - paní učitelka
Olga Vašáková, která se letos v plné svěžesti
dožívá 86 let. Vždy jsem u ní byla „Leněčka“.
Milovala jsem ji od začátku, nejen pro bonbony

a proto, že nejhorší známka u ní byla 1 mínus,
ale i pro její trpělivost, protože moje prstíky byly
podle ní v začátcích „ze dřeva neotesaného“. Tatínek se mnou hrával, paní učitelka vydržela a přišel zlom - housle jsem si zamilovala, začala jsem
hrát srdcem a ta láska k houslím i k paní učitelce,
která ji probudila, trvá dodnes. Díky, paní učitelko. Za všechno…
Nemám tolik trpělivosti se svými žáky, jako
měla ona, i trojky umím napsat. Ale bonbony
a srdce mám a rozdávám snad také. „Čím chceš
být, chlapečku?“ ptám se před lety malého chlapce v modré vestičce. „Budu učitelem na housle
jako vy!“ zní jasný hlásek šestiletého. To sotva,
myslela jsem si v duchu. Chlapec tehdy ale nelhal. Nepomohly ani ty občasné trojky a důrazná
napomenutí při necvičení… Pan učitel Radek
Sekyra dnes přebírá štafetu - nejen v houslích
a hudební nauce, ale i jako dirigent Komorního
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ADVENTNÍ KONCERTY, ZUŠ ŠUMPERK

ADVENTNÍ KONCERTY PODPOŘÍ CHARITATIVNÍ PROJEKTY

ZUŠ ŠUMPERK, PŘEDPLATNÉ

smyčcového orchestru, který paní učitelka Vašáková zakládala.
Tento malý střípek osobních vzpomínek nemůže zachytit bohatý život „staré dámy“ za těch
dlouhých 65 let! Kolik učitelských osobností
a opravdu vnitřně krásných lidí v ní zanechalo to
nejlepší ze sebe? Kolika mladým lidem otevřela
cestu k bohatšímu životu, k vnímání krásy, dobra, duchovního bohatství života? Kolik radosti
a krásných uměleckých zážitků rozdala lidem na

koncertech a výstavách? V její historii jsou i nepěkné peripetie a zatáčky, sem tam i nějaká ta
vráska, díky špatným vztahům a lidské zlobě…
Ale toho dobrého je víc, alespoň já to tak vnímám.
A tak milá školo, „stále mladá stará dámo“,
věřím, že nás všechny ještě dlouho přežiješ a radostně přivítáš další zástupy dětí, které budou
stále obnovovat tvou mladost a chuť žít! Děkuji
za tvoje přátelství.
Lenka Nezbedová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠUMPERK
Čtvrtek 4. listopadu v 18 hodin v koncertním sále
ZUŠ
Koncert Stupkova kvarteta
Pondělí 8. listopadu v 18 hodin v koncertním sále
ZUŠ
Hudební podvečer
Středa 10. listopadu v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert žáků ZUŠ Šumperk
Čtvrtek 11. listopadu
Město čte knihu - kulturní program pedagogů
hudebního oboru

Úterý 16. listopadu v 18 hodin v koncertním sále
ZUŠ
Koncert flétnového souboru Black Ladies a Víta Janečky
Neděle 21. listopadu v 16 hodin v Kostele sv. Jana
Křtitele
Koncert pro Charitu
Pátek 26. listopadu v 18 hodin v divadle
Koncert souborů ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola
Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

PŘEDPLATITELÉ MOHOU VYHRÁT
VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

P

rodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2011 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručování). Na stáncích
přitom bude stát jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.
Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát
volné vstupenky na některé pořady Domu kultury a Divadla, na filmové představení v Kině Oko,
knihu „... a to je blues“, jež byla vydána u příležitosti letošního festivalu Město čte knihu a kterou
do soutěže věnuje Městská knihovna. Další ceny
připraví pro vylosované předplatitele Vlastivědné
muzeum Šumperk a také Město Šumperk.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat re-
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dakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří si
koupí listopadové nebo prosincové číslo Kulturního života, mohou pouze vyplnit a zaplatit
přiloženou složenku. Pokud chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které vychází ještě před letošními
Vánocemi včas, je potřeba předplatné zaplatit do
15. prosince 2010! Do slosování budou zařazeni
předplatitelé, kteří zaplatí složenku do pondělí
3. ledna 2011.
-zk-

H

udební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě vstupuje v listopadu do své
třetí části. Tentokrát nabídne dílo italského hudebního skladatele, houslisty a zpěváka Claudia Monteverdiho.
Monteverdiho dílo představuje přelom renesance k barokní hudbě. Asi žádná z jeho prací
není tak precizně dokumentována jako A Mass
of Thanksgiving (Mše k díkůvzdání). Byly zachyceny písemné výpovědi očitých svědků
o kvalitě provedení, v archivech můžeme najít
přesné gáže hudebníků a skladatele z prvního
provedení. To se odehrálo 21. listopadu 1631

u Svatého Marka v Benátkách, kdy byla sloužena děkovná mše za uchránění Benátek od moru.
My tuto mši budeme poslouchat v podání Taverner Consort pod vedením Andrewa Parrota.
Třetí setkání proběhne ve středu 3. listopadu
od 19 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana
Křtitele ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.
Vít Rozehnal

PLNOLETÝ PRVNÍ KONCERT RŮŽOVÝCH DĚTÍ
Sborové děti, které se narodily v době, kdy tradice Prvních koncertů Růžových dětí začínala,
letos prožívají svůj poslední sborový rok. Brzy
budou plnoleté a sbor opustí. Koncert, který je
pro naše nové děti vždy tím prvním, již plnoletý
je. Poosmnácté se ve velkém sále Domu kultury
Šumperk sejdou plni zvědavosti rodiče zpěváčků, jež za sebou mají sotva pár týdnů sborového
usilování. Nebudou tam ovšem sami. První koncert Růžových dětí si u milovníků sborového zpívání získal značnou oblibu, a tak jej každoročně
navštíví také široké příbuzenstvo všech ostatních
sborových dětí, naši někdejší zpěváci i ti, kteří si
v minulosti vyzkoušeli, že takto strávené sobotní
odpoledne není promarněné. Každý rok v publiku vídáme nové tváře a těší nás, že mnohé z nich
pak na naše koncerty přicházejí znovu a znovu.
Zkuste to i vy v sobotu 6. listopadu v 16 hodin ve
velkém sále Domu kultury. Nejen ti nejmenší se
postarají o program. Představíme vám všechna

Letošní První koncert Růžových dětí se odehraje
v sobotu 6. listopadu od 16 hodin ve velkém sále
Domu kultury.
Foto: archiv
sborová oddělení a všechna s programem, který
se dobře poslouchá a který potěší. Předprodej
vstupenek v pokladně Domu kultury Šumperk
již probíhá.
-TM-

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.
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POSLECHOVÝ POŘAD, KONCERT

CYKLUS CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
NABÍDNE MONTEVERDIHO MŠI K DÍKŮVZDÁNÍ

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Dům na Hlavní třídě, který si nyní představíme, stojí na místě dvou někdejších domků, nesoucích v bývalé Schillerově ulici (Schillerstrasse)
čísla popisná 15 a 16. Novostavbě dokončené
v roce 1871 bylo přiděleno číslo popisné 15, které náleží nemovitosti dodnes. Osudy této budovy,
jak sami zjistíte, nejsou právě nezajímavé. Nežli se
jim budeme věnovat, připomeňme alespoň některé z majitelů vzpomenutého starého domu č.p. 15
a poté sousedního domu 16.
V prvním z nich bydlela v 18. století rodina
Schönova, po ní téměř po celou druhou polovinu uvedeného století rodina Heinischova. Franz
Heinisch prodal nemovitost v roce 1796 Anně
Havelinové, která ji přenechala v roce 1835 Antonu Wernerovi. Od něho dům koupil v roce 1857
Karl Oberleithner společně se sousedním domem
č.p. 16, jehož majitelem byl od roku 1765 Franz
Grüner, který ho převzal od Josefa Reise. V majet-

ku rodiny Grünerů byl dům do počátku 19. století,
kdy ho získal Lukas Sarkander, který ho užíval do
již uvedeného roku 1857, kdy se stal Oberleithnerovým majetkem.
Významní textilní podnikatelé, bratři Oberleithnerové, zdědili po svém otci Eduardovi nemovitosti v sousedství, k nimž náležely objekty
obchodního domu a bývalé manufaktury, později
továrny na výrobu lněného a bavlněného zboží
(Leinen und Baumwollwarenfabrik Ed. Oberleithner´s Söhne), stojící na nároží dnešní Hlavní třídy a ulice Gen. Svobody, v místním žargonu „Na
Točáku“. Výrobní objekty textilky se nacházely za
výstavnou hlavní budovou a sousedily se zadními
trakty vykoupených domků č.p. 15 a 16. Získání obou nemovitostí v jediném roce do majetku
Oberleithnerů (jako majitelé jsou střídavě uváděni oba bratři) napovídá na jejich záměr vybudovat
na místě zbořených nevzhledných domků výstav-

Domky č.p. 15 a 16 na místě pozdější budovy vystavěné v roce 1871. Sousední objekt vlevo, textilka bratří
Oberleithnerů, vpravo nároží hotelu Schneider.
Foto: sbírky VM Šumperk
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Union Banka v prostorách domu č.p. 15, 20. léta 20. století.

Foto: sbírky VM Šumperk

Nezbytné adaptace v roce 1962 uzpůsobily budovu č.p. 15 za sídlo Okresní vojenské správy. Vojáci v ní
setrvali až do začátku roku 2005, kdy se přestěhovali do Olomouce. V letech 2009-2010 pak prošel dům
„generálkou“ a dnes má mnohostranné využití.
Foto: -zk-
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ný městský dům reprezentující své majitele. K realizaci však došlo až o čtrnáct roků později, shodou
okolností ve stejném roce, kdy byli Karl a jeho
bratr Eduard povýšeni do šlechtického stavu. Jako
stavebník městského domu, který vyplnil mezeru
mezi výstavnými budovami Oberleithnerovy textilky a Schneiderova hotelu (pozdější Slovanský
dům) je uváděn Karl von Oberleithner.
Interiéry domu, dokončeného v roce 1871, snad
sloužily k obývání. Pakliže ano, byly svědky nejen
politických diskusí a rozhovorů o povznesení severomoravského zemědělství, zvláště lnářství, ale
rozléhala se v nich také hudba, neboť Karl Oberleithner, známý pod uměleckým jménem Carlo Nero, byl hudebním skladatelem, předsedou
a sbormistrem šumperského pěveckého spolku.
Povinnosti poslance moravského zemského sněmu ho však od roku 1876 často vázaly k moravské
metropoli a obchodní záležitosti podniku vyžadovaly jeho přítomnost ve Vídni. Také Eduard byl
politicky činný a kromě období zasedání v moravském zemském sněmu pobýval často ve Vídni,
kam ho vázaly povinnosti poslance říšské rady.
Po smrti bratří Oberleithnerů, kteří zemřeli
v průběhu devadesátých let 19. století, přešel dům
do majetku stavitele Franze Riesse (někdy uváděn
jako Riesz). Tento muž se zapsal do dějin severní Moravy jako stavitel železničních tratí. Vedle
budování úzkokolejek na liechtensteinském velkostatku byla jeho firma pověřena výstavbou trati
z Petrova nad Desnou do Koutů, realizovanou
v letech 1903-1904.
V meziválečném období sídlila v budově šumperská filiálka české Union Banky. V roce 1937
byly vypracovány plány na přestavbu objektu pro
potřeby banky, které měly kromě vnitřních úprav
částečně pozměnit jeho vzhled. Pravý z původních
vchodů při pohledu na dům měl být zazděn a ponecháno zde pouze okno, nový hlavní vchod do
budovy byl plánován uprostřed hlavní fronty, přičemž levý ze vchodů měl zůstat ponechán. Podle
těchto plánů přestavba do jisté míry v prozatím
nezjištěné době proběhla. Union Banku vystřídala
v době říšského záboru Deutsche Bank a změna
postihla i jméno Schillerovy ulice, která od roku
1938 nesla jméno Adolfa Hitlera.
Po druhé světové válce se stal dům majetkem
města, které ho na přelomu let 1954/1955 pře-
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vedlo do majetku Okresního národního výboru
v Šumperku. Své sídlo v něm našel v padesátých
letech Okresní výbor Komunistické strany Československa. Dnešní Hlavní třída byla v roce 1945
pojmenována na třídu Rudé armády a tento název jí příslušel až do počátku roku 1991 s krátkou
přestávkou let 1968-1969, kdy se jmenovala třída
1. máje. Nezbytné adaptace v roce 1962 uzpůsobily budovu č.p. 15 za sídlo Okresní vojenské správy, která se do ní přestěhovala z objektu na rohu
Jesenické a Lidické ulice. Po úpravách fasády byla
potlačena její někdejší členitost a budova ztratila
na svém původním vzhledu. Charakterizovala ji
strohost a šeď. Přes třicet let sloužil dům na Hlavní třídě 15 uvedenému účelu. 1. ledna 1971, v roce
stoletého výročí budovy, byl objekt převeden do
operativní správy Ministerstva národní obrany.
O bezúplatný převod někdejšího vojenského
objektu v centru města, který vojáci opustili začátkem roku 2005, kdy se přestěhovali do Olomouce,
žádala šumperská radnice již v roce 2003, bohužel
neúspěšně. V srpnu roku 2004 zveřejnila Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc nabídku
prodeje celého areálu, radnice vzápětí opět požádala o bezúplatný převod a Ministerstvo obrany
nabídlo městu přímý odprodej za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tedy 6 420 890 Kč.
Vzhledem k atraktivní poloze areálu v centru
města dali zastupitelé v říjnu roku 2005 tomuto
řešení „zelenou“. O dva měsíce později však radnice požádala Ministerstvo obrany o pozastavení
přípravy tohoto úplatného převodu, neboť se domnívala, že jí budova bývalé vojenské správy náleží jako historický majetek, ke kterému se Šumperk
hlásil již v minulosti. Na svém prosincovém zasedání proto zastupitelé schválili podání žaloby
o uznání vlastnického práva k této nemovitosti.
V srpnu 2006 potvrdil nárok města na budovu
Okresní soud v Šumperku, Ministerstvo obrany
se však odvolalo. Krajský soud v Olomouci pak
v únoru 2007 rozsudek soudu nižší instance potvrdil. V roce 2008 město areál někdejší okresní
vojenské správy prodalo za jedenáct milionů a sto
tisíc korun Lence Prchalové z Vikýřovic. V roce
2010 se dům č. 15 dočkal interiérových a exteriérových úprav a s nimi nového využití, s nímž
se čtenáři sami mohou, pokud tak již neučinili,
osobně seznámit.
Z. Doubravský

T

řetí koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, naplánovali organizátoři na úterý 23. listopadu. V tento den bude od 19 hodin patřit
klášterní kostel mladému českému pianistovi Ivo Kahánkovi. Tento laureát soutěže Pražské jaro uvede
skladby R. Schumanna a F. Chopina. Koncert je věnovaný výročí narození těchto světoznámých skladatelů. Vstupenky za osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury
Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. K dostání jsou rovněž přímo v kanceláři
Agentury J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: info@agenturajd.net.
Ivo Kahánek: Mladý
světovou premiéru
český pianista Ivo Katří nově nalezených
hánek rychle získává
Fug pro klavír Leopověst jednoho z nejpoše Janáčka, získalo
zoruhodnějších umělců
nejvyšší možné hodsvé generace. Je znám
nocení v odborných
širokou výrazovou pazahraničních časopiletou i výjimečnými
sech Classics Today
virtuózními
schop(USA) a Le Monde
nostmi, které uplatňuje
de la Musique (Franv repertoáru od baroka
cie). Kromě toho
po soudobou hudbu.
pravidelně
natáčí
V roce 2004 se stal Pianista Ivo Kahánek zavítá do Šumperka v rámci pro Český rozhlas
absolutním vítězem cyklu Klasika Viva v úterý 23. listopadu.
a Českou televizi.
Foto: archiv Ivo Kahánek je abmezinárodní hudební
soutěže Pražské jaro
solventem Janáčkoa již předtím získal ocenění v mnoha význam- vy konzervatoře v Ostravě u Marty Toaderové
ných kláních u nás i v cizině. Po úspěšných de- a Hudební akademie múzických umění v Praze
butech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na u Ivana Klánského. Má za sebou také semestr
Pražském jaru obdržel pozvání od Symfonic- postgraduálního studia na prestižní londýnské
kého orchestru BBC k vystoupení na festivalu Guildhall School of Music and Drama u RonaBBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde na O´Hory a mistrovské kurzy pod vedením
v srpnu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Karl-Heinze Kammerlinga, Christiana Zachaprovedl Klavírní koncert č. 4 „Inkantace“ Bo- riase, Alicie de Larocha, Imogen Cooper, Petehuslava Martinů. Kromě toho spolupracuje Ivo ra Frankla a mnoha dalších.
Kahánek pravidelně s Českou filharmonií a má
Program šumperského koncertu: Fryderyk
za sebou též úspěšná vystoupení s orchestrem Chopin: Sonáta h-moll op. 58 (Allegro maesWDR Kolín nad Rýnem, Symfonickým orchest- toso * Scherzo. Molto vivace * Largo * Finale.
rem Hlavního města Prahy FOK, Symfonickým Presto non tanto), Robert Schumann: Dětské
orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno scény op. 15 (O cizích zemích a lidech * Zvláštní
a mnoha dalšími.
příběh * Hra na slepou bábu * Dítě prosí * DoIvo Kahánek podepsal tříletou smlouvu s vy- konalé štěstí * Důležitá událost * Snění * U krbu
davatelstvím Supraphon Music a během let * Rytíř na dřevěném koni * Skoro příliš vážně *
2007-2008 nahrál celkem čtyři CD s díly Leoše Bubák * Dítě usíná * Básník promlouvá), FryJanáčka, Bohuslava Martinů, Gideona Kleina deryk Chopin: Scherzo cis-moll op. 39, Scherzo
a Miloslava Kabeláče. Jeho sólové album Ja- E-dur op. 54, Scherzo h-moll op. 20, Scherzo bnáček-Martinů-Kabeláč, obsahující mimo jiné moll op. 31.
R. Janků
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Středa 3. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Screamers v šapitó
Nový zábavný program nejoblíbenější travesti skupiny v Česku je inspirován cirkusovým prostředím.
Diváci se mohou těšit na známé „dravé“ umělkyně a snad dorazí i nějaká ta šelma...
Vstupné 200, 230 a 260 Kč
Sobota 6. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
Nejmladší zpěvačky a zpěváci Šumperského dětského sboru se představují veřejnosti. Vstupné 50 Kč
Sobota 13. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Slet bubeníků 2010
9. ročník kultovní putovní přehlídky je zaměřen na setkání několika hudebních oblastí. Základ tvoří
jako vždy hráči na klasické západní bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě (Kenny Grohowski, Pavel Fajt), ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka a Alexe Papase, africký styl
Ephraima Goldina, atmosféru dotvoří hudebníci z Manily, hlavního města Filipín, s ethno kořeny
s přesahem do jazzu (Bob Aves, Grace Nono). Pořad se koná za finanční podpory Olomouckého kraje.
Partnerem akce je Pivovar Holba.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč
Čtvrtek 18. - sobota 20. listopadu
BLUES ALIVE XV.
Festival se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a starosty města Šumperka
Zdeňka Brože. Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, města
Šumperka, Visegradského fondu, velvyslanectví USA v Praze, Nadace ČHF, Nadace OSA, České rozvojové organizace o.p.s. - bližší informace na stránkách www.bluesalive.cz
Generální partner: Daňové poradenství Tomáš Paclík. Hlavní partneři: Pramet, skupina ČEZ, Pivovar
Holba. Partneři: CeramTec, JVK Software, CBA, Soare, Ondrášovka, Penam, Bast Art, Palírna U Zeleného stromu. Mediální partneři: Mladá fronta Dnes, Muzikus, Folk a country, Rock a pop, Twój Blues,
Šumperský a Jesenický deník, Týden na severu, Kulturní život Šumperka, R1 Morava, Freemusic, Rádio
KISS, Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Český rozhlas 3 - Vltava, Juke Box Hero, Občasník Olomouckého kraje, Rej.cz, Uni, In Prague, Rádio Proglas, Šumperský zpravodaj, Radio eM
Čtvrtek 18. listopadu v 19 hodin ve velkém sále DK
Visegrádský večer
Zahajovací komponovaný večer 15. ročníku Blues Alive. Účinkují: ZVA 12-28 band (SK), Ondřej
Konrád & Gumbo (CZ), Boogie Boys (PL), Karen Carrol and Mississippi Grave Diggers (HU, USA),
Ladě (CZ).
Vstupné 190 Kč
Pátek 19. listopadu v 16 hodin v klášterním kostele
Gary Lucas (USA)

Vstupné 140 Kč

Pátek 19. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
1. hlavní koncert - Retro XV.
Louisiana Alley (USA, CZ), St. Johnny & The Sinners (CZ), Pat Fulgoni & Lukáš Martinek Band (GB,
CZ), Johnny Mars and Michael Roach (USA), Corey Harris (USA), No Blues (ISR, NL, USA). Jam
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Sobota 20. listopadu od 11 hodin v kině Oko
Blues Brothers, USA, 1980

Vstupné 420 Kč

Vstupné 50 Kč

Sobota 20. listopadu od 13 hodin ve velkém sále DK
Tématické odpoledne - Písničkářky
Jana Šteflíčková, Žofie Kabelková, Terezie Palková, Martina Trchová Trio.
Sobota 20. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
2. hlavní koncert
Kŕdeľ divých Adamov (SK), The Roosevelt Houserockers (AT), Juwana Jenkins & The Mojo Band
(USA, CZ), The California Honeydrops (USA), Justin Lavash (GB), Johnny Winter (USA). Jam sessions (24.00 hodin): foyer DK, Pivnice Holba.
Společné vstupné na oba sobotní koncerty 570 Kč,
cena permanentky (pá, so + double CD) 790 Kč
Úterý 23. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Ivo Kahánek (klavír)
Laureát soutěže Pražské jaro uvede skladby R. Schumanna a F. Chopina. Koncert je věnovaný výročí
narození těchto světoznámých skladatelů.
Vstupné 80 Kč, studenti, důchodci 60 Kč
Středa 24. a čtvrtek 25. listopadu od 9 do 17 hodin v prostorách DK
Prezentační výstava Škola
Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.

Vstup volný

Sobota 27. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
HOROVÁNÍ 2010
Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody.
Denisa Voleková: Severní pól, Libor Uher: Pákistán - Gasherbrumn I+II (již v 16 hod.!), Ondra Beneš:
Venezuela, Alpy - Císařovy nové šaty, Katka Mandulová: Čína, Dušan Stoupa Janák: Erectissima. Fotografická výstava: Fratišek Lípa a Miroslav „Béďa“ Churavý. Moderuje Hanka Písková. Doprovodný
program: BOULDER SESSION! (od 9.30 hod. v prostorách 3. základní školy) - neformální setkání
lezců a veřejnosti na bouldrové stěně. Možnost sledovat a sám zkusit. Pro všechny lezením postižené
aktivisty i pasivisty. Bez vstupného, bez ostychu a bez poražených.
Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, a.s., akci dále podpořily firmy Tilak, Nuget, Miss
Cosmetic, Kubíček a klub Horal. Mediální partneři: Týden na severu, Rádio Haná.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma
Neděle 28. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
I. ADVENTNÍ KONCERT: Spolczo, Carmen
Zahajovací koncert XII. ročníku adventních koncertů v Šumperku. Výtěžek koncertu bude věnován
na projekt Arcidiecézní Charity Olomouc - Adopce na dálku - Haiti.
Vstupné dobrovolné
▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 7. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Příhody včelích medvídků
Čmelda a Brumda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého
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sessions (24.00 hodin): foyer DK, Pivnice Holba.
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medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým radám své
maminky a pomoci svých kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou
strašidelného zloděje Pučmelouda! Hraje Divadlo Krapet Praha. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
Neděle 28. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
O Pračlovíčkovi
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně
pořádně veselé vyprávění o tom, jak Pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu
je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno lépe. Hraje Divadlo
Tramtárie Olomouc. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
▶ ZDRAVÝ POHYB
Neděle 7. listopadu od 15 hodin ve velkém sále DK
Nedělní zumba
Přijďte si zacvičit v latinskoamerickém rytmu! Oblíbené cvičení s lektorkou Šárkou Elsnerovou
- hodinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy, ale také stres a nepohodu...
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 31. října
Lubomír Dostál/„Obrazy a sochy“
Výstava prací jmenovaného výtvarníka a sochaře. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje
Ministerstvo kultury ČR.
Od 3. do 28. listopadu
Ivan Prokop, Martin Siebert, Tomáš Turek: „Ohlédnutí za Blues Alive“
Výstava fotografií u příležitosti XV. ročníku festivalu Blues Alive. Vernisáž k výstavě proběhne ve
středu 3. listopadu od 18 hodin. Výstavu zahájí dramaturg festivalu Ondřej Bezr, zahraje a zazpívá
Míra Kašpar. Při vernisáži budou čteny texty z literární soutěže mladých tvůrců v rámci festivalu
Město čte knihu. 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
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.
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lavní část patnáctého ročníku mezinárodního festivalu BLUES ALIVE proběhne ve dnech
18.- 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, popřípadě uvidí poprvé
- maďarsko-americké Karen Carrol and Mississippi
Grave Diggers.
V pátek 19. listopadu budou mít návštěvníci klášterního kostela mimořádnou příležitost zhlédnout
sólový odpolední koncert fenomenálního amerického kytaristy Garyho Lucase, který ve svém speciálně pro tuto příležitost připraveném vystoupení
představí nejrůznější formy bluesového projevu od
tradičního až po avantgardní výboje, kterými proslul například po bohu slavného inovátora Captaina
Beefhearta.
Zatímco při „běžných“ ročnících Blues Alive 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 naopak 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
dekády vzedmula.

Největší hvězdou celého festivalu bude jedna z nejzásadnějších osobností bluesové scény vůbec - texaský kytarista Johnny Winter.
Foto: archiv
Večerní koncert téhož dne 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. V tamním prestižním
klubu Jazz Dock proběhne ve dnech 17.-21. listopadu devět koncertů umělců, mezi nimiž kromě těch,
které uvidí i návštěvníci Šumperka, budou další velmi zajímavá jména domácí i zahraniční scény.
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 k dostání v předprodeji Domu kultury. Více informací na www.bluesalive.cz.
-op-
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Účinkující XV. Ročníku Blues Alive
ZVA 12-28 BAND (SK)
Už bylo mnohokrát řečeno, že „Zetvéáčka“ jsou
(zřejmě) nejlepší slovenská bluesová kapela. Pravidelní návštěvníci Blues Alive o tom vědí své, čtveřice
kolem kytaristy a zpěváka Nora Červenáka v Šumperku hrála několikrát. Od originálního pojetí bluesových standardů se dopracovala k původní tvorbě,
osobité jak hudebně, tak textově. Tu zachycují tři
dosud vydaná „oficiální“ alba Hrubá múka, Za fúzy
ma poťahaj a čerstvé letošní Z ruky zobať. Po výměně foukací harmoniky za housle získal ZVA 12-28
Band další svérázný prvek, který vnáší do groovové
stavby písní specificky dřevní rozměr.
Ondřej Konrád & Gumbo (CZ)
Harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád patří k veteránům domácí scény, podílel se jako člen Blu es
Bandu Luboše Andršta a Petera Lipy na nahrávání vůbec prvního československého bluesového
alba Blues z lipového dřeva (1984). Prošel několika
kapelami a v současné době hraje i v kapele Blues
Session a Visegrád Blues Band, je vyhledávaným
studiovým hudebníkem. Na konci 90. let minulého
století postavil z mladých jazzových hudebníků kapelu Gumbo, se kterou poprvé vystoupil na V. Blues
Alive v roce 2000. Tehdy se ještě kapela zabývala
takřka výhradně interpretací převzaté tvorby, dnes
většinu jejího repertoáru tvoří původní skladby
s Konrádovými českými texty. Pro Gumbo je typické prolínání žánrů, vedle samozřejmých bluesových
prvků v jeho písních najdeme i odkazy k jazzu, rocku, funky či šansonu.
Boogie Boys (PL)
Polské hosty Boogie Boys jsme viděli na X. ročníku Blues Alive v roce 2005 a řada tehdejších
návštěvníků na jejich divoké vystoupení stále
s nadšením vzpomíná. Trojčlenná kapela se věnuje
hudbě, kterou na šumperské pódiu slýcháme pohříchu zřídka. Kapela, hrající v značně neobvyklé
sestavě dvě piana a bicí, vznikla před osmi lety. Ideálem Boogie Boys je typická hudba zakouřených
černošských náleven, kterou si vepsali do názvu, ale
i hudba duchovní - gospel. Nespokojují se ale jen
s převzatým materiálem, nýbrž aplikují klasické postupy i na vlastní autorskou tvorbu v polštině.
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Karen Carrol
& Mississippi Grave Diggers (HU, USA)
Kapela, ve které se sešlo hned několik mimořádně zajímavých hudebních osobností. Skupinu
The Mississippi Grave Diggers založil v roce 1999
frontman maďarské revivalové party Dr. Valter
& The Lawbreakers, harmonikář Andor Oláh.
Angažoval do ní mimo jiné houslového virtuosa
Frankieho Látó, muzikanta, který bral ve Francii
pět let hodiny jazzových houslí od fenomenálního Didiera Lockwooda a který do stávajícího
projektu vnáší prvky svého nejmilovanějšího
hudebního žánru, gipsy-swingu. The Mississippi
Grave Diggers pět let doprovázeli zpěváka Big
Daddyho Wilsona, od roku 2007 v jejich „přední
linii“ stojí americká zpěvačka a kytaristka Karen
Carrol, umělkyně, o které se sami její kolegové
neváhají vyjadřovat jako o „černé čarodějnici“ přičemž bluesová muzika je nejspíš jediný obor
lidského konání, kde takový přídomek značí ten
největší obdiv a nevyvolává podezření z „politické nekorektnosti“.
Ladě (CZ)
Jedni z vítězů letošního ročníku vyhledávací
soutěže Blues Aperitiv tradiční bluesovou škatulku překračují všemi směry, ale přitom paradoxně
snad nikoho nemůže napadnout, že by jejich účast
na scéně, zasvěcené na celý večer bluesové muzice,
byla nepatřičná: právě kapely jako Ladě totiž posouvají žánry kupředu a dávají jim punc osobitosti. Ladě se dají ve zkratce označit třeba jako „jam
session Toma Waitse s Billem Frisellem“. Oním
„Waitsem“ je v tomto kvartetu, hrajícím s občasnými dalšími hosty, charismatický zpěvák Michael
Kubesa, „Frisellem“ kytarista Petr Uvíra.

Jedni z vítězů letošního ročníku vyhledávací soutěže Blues Aperitiv - Ladě.
Foto: archiv

Vystoupení kytaristy Garyho Lucase je jedním
ze splacených dluhů festivalu Blues Alive. Ač není
ryzím bluesmanem, nýbrž typickým hudebníkem
crossoverovým, ke kořenům americké hudby má
mimořádně blízko. Lucas proslul jako někdejší spoluhráč Captaina Beefhearta. Jeho následná kariéra
se odvíjela po několika liniích - s jeho vlastní rockovou kapelou Gods And Monsters, v rámci sólových
projektů, při kterých bohatě využívá elektroniky,

Ač není Gary Lucas ryzím bluesmanem, nýbrž typickým hudebníkem crossoverovým, ke kořenům
americké hudby má mimořádně blízko. Foto: archiv
a naopak při spolupracích v rámci tak či onak „kořenné“ hudby. Lucas má v oblibě hudbu bluesovou,
jazzovou, country, stejně jako takové kuriozity jako
je starý čínský pop. Patří k nemnoha hudebníkům,
které posluchač pozná po několika tónech, zejména
při hře na elektrickou kytaru. Lucasův specifický
zvuk a výraz, stejně jako vyloženě „osobní“ hráčské
prvky, se vinou celou jeho diskografií bez ohledu na
to, zda hraje zrovna blues, alternativní hudbu, tvrdý
rock nebo komornější žánry.
K Česku má Lucas velmi přátelský vztah - už za
totality navázal tvůrčí partnerství s undergroundovými legendami Plastic People Of The Universe,
Půlnoc a Dg 307, v 90. letech se podílel spolu s britským zpěvákem Patem Fulgonim, českou freejazzovou zpěvačkou Mirkou Křivánkovou a dalšími hudebníky na projektech studiové alternativní skupiny
Urfaust Pražská strašidla a Faust And Margaret.
Program, se kterým se představí na letošním Blues Alive, bude připraven přímo pro tuto příležitost
a měl by potěšit jak ctitele „dřevních“ podob žánru,

tak ty, kteří si libují v experimentování s bluesovým
idiomem.
Louisiana Alley (USA, CZ)
Jedni z vítězů letošního Blues Aperitivu jsou seskupeni kolem amerického zpěváka a kytaristy Davida Gorea, bývalého frontmana známých The Cell.
Pro kapelu je příznačná směs energického a drsného elektrického blues rocku přes jižanské boogie až
po nápadité a citlivé balady. Působivé a ostré vokály
v jižanském stylu, kytarové dvojhlasy, hammondky
a nekompromisně šlapající basa s bicími dodávají
Louisiana Alley plný zvuk, který zvedl ze židlí už
nejedno hlediště - a to šumperské jistě nebude výjimkou.
St.Johnny & The Sinners (CZ)
Kvarteto českých muzikantů, kteří se zaměřují na
různé hudební styly Ameriky padesátých let, především na blues, rock & roll a rockabilly, vloni jednoznačně přesvědčilo porotu Blues Aperitivu a stalo
se jedním z jeho vítězů. Kromě kytaristy a zpěváka Jana Stehlíka a rytmiky kapelu tvoří foukačkář
Charlie Slavík, šumperskému publiku dobře známý
z kapely Highway 61 a dua s Lubošem Beňou. Kapela čerpá jak z arzenálu známých černošských bluesmanů, tak z repertoáru jejich bílých kolegů a ve
stejném duchu psané vlastní tvorby. Kapela pod
tímto názvem debutovala vloni zdařilým albem
Picture Of My Life.
Pat Fulgoni
& Lukáš Martinek Band (GB, CZ)
Historie bluesového projektu britského zpěváka Pata Fulgoniho je úzce spjata s festivalem Blues
Alive. Byl totiž historicky prvním, připraveným přímo pro tuto akci, a to už na třetím ročníku v roce
1998, o dva roky později se opakoval. Mezitím stačil
Fulgoni, jinak frontman známé britské kapely Kava
Kava, natočit v pražském studiu Faust Records čistě
bluesové album The Dark Side Of The Blues s českými hudebníky. Fulgoni má ostatně k české scéně
velmi blízko, podílel se i na dvou albech alternativní
studiové kapely Urfaust, na kterých si kromě českých muzikantů zahrál i americký kytarista Gary
Lucas, jeden z dalších hostí letošního ročníku Blues
Alive. Pat Fulgoni vystoupí letos opět s kapelou kytaristy Lukáše Martinka, který je etablovaným hu-
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vili v duo, které s velkým úspěchem míchá oba
přístupy, Roachův revivalový a Marsův hledačský,
ve prospěch jediného společného jmenovatele: ve
prospěch blues.

K narozeninám přijedou šumperskému festivalu popřát i Johnny Mars a Michael Roach.
Foto: archiv
debníkem, jedním z nejuznávanějších bluesových
kytaristů, co česká scéna má.
Johnny Mars & Michael Roach (USA)
Pravidelný návštěvník Blues Alive nejspíš nad
tímto spojením překvapeně kroutí hlavou. Johnny Mars, svého času přezdívaný „Jimi Hendrix
foukací harmoniky“, byl na III. ročníku festivalu
v roce 1998 historicky prvním známým Američanem, který v Šumperku vystoupil - a jeho show,
postavená na hypermoderním zvuku nástroje,
proháněném elektronickými exekty, do jisté míry
předurčila jednu z dramaturgických linií festivalu
na léta dopředu. Kytarista Michael Roach, který
hrál na Blues Alive poprvé o rok později, je Marsovým pravým opakem. Vyznává tzv. piedmontský bluesový styl, postavený na virtuózní hře na
kytaru, v níž jsou velmi podstatné ragtimové prvky, a celkovým stylem svého projevu budí spíš iluzi 20. let minulého století než žhavé současnosti.
A přesto se oba umělci už před několika lety usta-
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Corey Harris (USA)
Na tom, že je Corey Harris skutečnou celebritou současné bluesové scény, se shodují kritici
renomovaných časopisů, pořadatelé festivalů, ale
i fanoušci bluesové hudby a představitelé souvisejících uměleckých oborů. Corey Harris je v nejlepším slova smyslu „bluesovým intelektuálem“,
což však v jeho případě ani zdaleka neznamená
učeneckou zatuchlost a profesorský přístup k věci.
Vystudoval antropologii, na několika cestách do
Kamerunu se zabýval africkými jazyky, ale i tamní
hudbou ve společenském kontextu, a jak se zdá,
životním posláním se mu stalo uvádění svých výzkumů do praxe. V posledních letech do svého arzenálu výrazně přibral i nakažlivé karibské rytmy.
Corey Harris se narodil v roce 1969 v Denveru, na kytaru začal hrát ve dvanácti letech jako
samouk, inspirován deskami Lightnin´ Hopkinse,
které milovala jeho matka. Renomé mu nejprve
přineslo pozvání do prestižních klubů v New Orleans, do kterého se přestěhoval. Zásadním zlomem v jeho kariéře bylo album Greens From The
Garden. S kapelou 5x5, s níž se poprvé představil
na IX. Blues Alive v roce 2004, začal směřovat
k eklekticismu, který je od té doby pro jeho tvorbu příznačný dodnes: již tak široce prezentovaný

O tom, že je Corey Harris skutečnou celebritou
současné bluesové scény, se budou moci přesvědčit
návštěvníci letošního Blues Alive.
Foto: archiv

No Blues (ISR, NL, USA)
Vystoupení mezinárodní skupiny No Blues
bylo pro většinu návštěvníků XII. Blues Alive
v roce 2007 naprostým šokem. Kapela potvrdila,
že blues je ideální prvek pro míchání stylů, žánrů
a výrazů. Soubor patří k nejzajímavějším představitelům současné world music, je platformou pro
jindy neslýchané křížení blues, country a arabské
lidové hudby.
U zrodu kapely stál holandský kytarista Ad van
Meurs, jeho krajan s kontrabasem Anne-Maarten
van Heuvelen a v Holandsku žijící palestinský
virtuos na arabskou loutnu oud Haytham Safia,
posléze se základní trio rozrostlo o súdánského
bubeníka Osamu Maleegi a zpěvačku a producentku Ankie Keultjes. Pro styl, který „mičurinským“ křížením vypěstovali, používají název
„Arabicana“, a skládají v něm vlastní písně i do

něj upravují známé bluesové songy, spirituály či
americké lidovky.
Jana Šteflíčková (CZ)
Jedna z nejvýraznějších současných českých
písničkářek a herečka Studia Ypsilon začala sice
svou hudební dráhu před čistě folkovým publikem, v posledních letech se ale její tvorba stále
patrněji oprošťuje od klasických žánrových vymezení a zcela volně se dotýká i blues, jazzu, šansonu
a rocku. Písně Jany Šteflíčkové jsou postaveny na
netradiční hře na kytaru, zajímavých harmoniích,
textech plných originálních obrazů i slovních hříček.

Jednou z nejvýraznějších současných českých písničkářek je Jana Šteflíčková.
Foto: archiv
Žofie Kabelková (CZ)
Písničkářka Žofie Kabelková vydala loni na podzim svou druhou autorskou desku Peřiny z vody,
za niž byla v rámci žánrových cen nominována na
cenu Anděl 2009. Ačkoli má písničkářka za sebou
minulost v ryze folkové oblasti, její současná tvorba
tuto škatulku daleko přesahuje.
Terezie Palková (CZ)
Patří mezi nejoriginálnější tváře písničkářské
scény, jejíž vlna se po roce 2000 vzedmula. Ve svých
písních, v nichž se doprovází střídavě na klavír
a akordeon, provází posluchače s hlubokým ponorem, ale zároveň znatelným nadhledem a svérázným vtipem nejintimnějšími zákoutími ženského
světa. Její projev má hodně blízko k šansonovému
„divadlu světa ve třech minutách“ a je výrazně poznamenán bohatou hereckou, ale i klaunskou zkušeností.
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bluesový idiom je obohacen o prvky karibské
a africké hudby. Na albu Downhome Sophisticate
(2002) pak došel ve své „všežravosti“ ve smyslu
komplexního chápání černé hudby zatím nejdále
- vedle akustických i plně elektrických bluesovek
zde slyšíme i písně ve stylu afrického „pouštního
blues“, houpavé karibské rytmy, funkové figury,
ba i elektronický experiment.
Práce na Scorseseho dokumentárním filmu
Feel Like Going Home, součásti slavné bluesové série, přivedla Coreyho Harrise na myšlenku natočit album, které by výmluvně vykreslilo
souvztažnost amerického blues a západoafrické
lidové hudby. Za spolupracovníka na projektu
Mississippi To Mali si vybral malijského kytaristu
Aliho Farku Toureho.
Poslední album pro Rounder neslo název Daily Bread (2005) a vykazovalo jasné znaky Harrisova stále silnějšího příklonu k fenoménu reggae,
v němž kytarista spatřuje paralelu k bluesovému
výrazu. Tato tendence se potvrdila i na posledních dvou albech Zion Crossroads (2007) a blu.
black (2009). Na letošní „vzpomínkový“ koncert
Blues Alive ovšem nepřijíždí Corey Harris jako
nový vyslanec jamajské hudby, nýbrž se sólovým
programem, stavícím naopak na jeho vlastních
kořenech a blížícím se obsahu jeho prvních
dvou, podle některých kruhů dosud nepřekonaných alb.
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Martina Trchová Trio (CZ)
Pražská písničkářka si připsala několik festivalových vítězství. Přes nejrůznější personální změny vykrystalizovala současná podoba skupiny,
v níž Trchovou doprovází kytarista Patrik Henel
a kontrabasista Radek Polívka. Trio letos vydalo
album Takhle ve mně vyjou vlci v produkci Michala Němce (Jablkoň).
The Roosevelt Houserockers (AT)
Z loňských dvou rakouských kapel přihlášených na Blues Aperitiv porota vybrala právě toto
trio, které se zvukem inspiruje u těch nejsyrovějších hudebníků z Chicaga: Hound Doga Taylora,

Rakouští The Roosevelt Houserockers už vloni nabídli
ve foyer vrchovatý kopec zábavy. Letos se totéž pokusí
zopakovat na hlavním pódiu.
Foto: archiv

divých Adamov dokázali natolik zaujmout mezinárodní porotu letošního Blues Aperitivu, že je
vybrala k zahájení finálového koncertu letošního
půlkulatého Blues Alive.
Juwana Jenkins & The Mojo Band (USA,CZ)
Nový, speciálně pro Blues Alive připravený
projekt v Praze žijící zpěvačky, pocházející z americké Philadelphie, a našeho předního harmonikáře Charlieho Slavíka. Charismatická a velmi
atraktivní zpěvačka je obklopena „old school bluesovou“ kapelou, která klade důraz na autentický
zvuk, ale také energii a průraznost nekompromisního swingujícího buldozeru. Za tím účelem obsadil Slavík novou dvougenerační kapelu vesměs
špičkovými domácími muzikanty kytaristou Marcelem Flemrem počínaje a bubenickou legendou
Petrem Eichlerem zdaleka nekonče.
The California Honeydrops (USA)
Lídr kapely, zpěvák, kytarista a trumpetista
Lech Wierzynski má sice polské jméno, už od dětských let ale žije ve Spojených státech a lze prohlásit, že je čistokrevným Američanem. Minimálně
co se týče muzikantského projevu, do kterého se
promítá skoro všechno, co za něco stojí z odkazu americké hudební tradice: blues, gospel, jazz,

Elmorea Jamese a dalších podobných „výtečníků“.
Nejen zvukově, ale i vizuálně skupina působí, jako
by ji přesadil přímo z chicagské ulice, v lepším (či
horším?) případě z laciné nálevny, kde vyhrává za
pár drobných nebo aspoň panáka whisky. Muzikanti s rozkošnými přezdívkami Mud (kytara,
harmonika, zpěv), Blindfinger (kytara, zpěv) a Ty
(bicí, harmonika) už vloni ve foyer nabídli vrchovatý kopec zábavy. Letos se totéž pokusí zopakovat na hlavním pódiu.
Kŕdeľ divých Adamov (SK)
Mladá kapela vznikla v roce 2006 v Trnavě,
místě s nepochybně největší hustotou bluesových
hudebníků na metr čtvereční na celém Slovensku.
Kapela většinou hraje bluesrock, ale „není to jediný styl, se kterým se její členové ztotožňují,“ říká
o sobě sama kapela na webových stránkách. Kŕdeľ
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The California Honeydrops byla loni nominována
v kategorii Debut roku v nejprestižnější světové žánrové anketě Blues Music Awards.
Foto: archiv

Justin Lavash (GB)
Američtí a irští předkové zřejmě předurčili
britského kytaristu, zpěváka a písničkáře Justina
Lavashe k citlivému vnímání klasických hudebních zdrojů současné hudby, zejména blues a folku. Ve vlastní autorské tvorbě dokáže nejen využívat klasických prvků těchto kořenů, ale také je
obratně přetvářet k obrazu svému. Lavash, který
žije v Česku, je v posledních zhruba dvou letech
ozdobou mnoha festivalů různých žánrů i programové nabídky prestižních klubových pódií. Na
jeho tvorbě je oceňována nejen písničkářská osobitost, ale i jeho bravurní hra na kytaru a zpěv.
Johnny Winter (USA)
„Vidina toho, že jednou na Blues Alive vystoupí Johnny Winter, kterého obdivuji už od svých
puberťáckých let, byla jedním z hlavních důvodů,
proč jsem nabídku stát se členem týmu tohoto festivalu před dvanácti lety přijal,“ přiznává
dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr. Přestože je
slušné přiznat, že šumperské pódium není první
v Česku, které tohoto slavného kytaristu a zpěváka hostí, festival je pyšný na to, že jej může letos
obsadit do pozice hlavní hvězdy. S takovým jménem je oslava půlkulatého výročí skutečně plnohodnotná.
Johnny Winter je totiž jedním z těch, kteří definovali moderní bluesovou kytarovou hru, na
jeho jméno přísahají tisíce následovníků po celém
světě - ale žádnému z nich se nepodařilo dosáhnout takového věhlasu. Už proto, že Winterův
hráčský styl je naprosto originální, nenapodobi-

telný a snadno rozpoznatelný po prvních tónech.
A nejde jen o obdivuhodnou techniku a rychlost
jeho pověstných „okovaných prstů“, ale především o stoprocentní prožitek žánru, přímé spojení s jeho kořeny a soulad mezi stylem hry, zpěvu
a výběrem repertoáru.
Johnny Winter je rodilý Texasan, narodil se
v Beaumontu v roce 1944 a už odmalička muzicíroval s mladším bratrem Edgarem. Postupem
času se Winter od ortodoxního elektrického
blu es, na kterém vyrůstal, mírně odklonil k písničkovějšímu rocku, který hrál s kapelou, jež dala
jméno jeho albu z roku 1970 - Johnny Winter
And. Divoká doba, divoká hudba a divoký životní
styl kytaristu vehnaly do náruče drog, ze které se
dokázal vymanit a natočit v roce 1973 comebackové album s příznačným názvem Still Alive And
Well, z jeho „nebluesových“ jedno z nejlepších.
Ve druhé polovině 70. let Johnny Winter znovu
nalezl svoje bluesové kořeny díky producentské
a hráčské spolupráci na čtyřech albech génia klasického chicagského blues Muddyho Waterse,
z nichž všechna obdržela cenu Grammy. S Watersovou kapelou také natočil roku 1977 vlastní
desku Nothin´ But The Blues, jež byla jakýmsi
„programem“ pro cestu, již si zvolil, jak se zdá, na
celý zbytek kariéry.
Zcela zásadním okamžikem pro jeho bluesovou tvorbu byl podpis smlouvy s prestižním chicagským labelem Alligator, u něhož vydal v letech
1984-86 postupně tři vynikající alba Guitar Slinger, Serious Business a Third Degree, která patří
bez nadsázky k tomu nejlepšímu na poli elektrického blues druhé poloviny 20. století.
V souvislosti s narůstajícími zdravotními problémy se Winterova činnost v 90. letech poněkud
zpomalila, ještě na začátku dekády nicméně stačil
natočit další perlu své diskografie Hey, Where´s
Your Brother?. V posledních dvou letech Johnny
Winter doslova překopal od základu svůj osobní
i profesní život: po roztržce s dlouholetým manažerem vystřídal produkční zázemí a změnil i lékařský tým. V posledních letech je na pódiích celého
světa jako vyměněný a hodnocení jeho výkonů
v odborném tisku často hovoří v superlativech.
Nepochybujme o tom, že i o jeho vystoupení na
závěr patnáctého Blues Alive se bude ještě dlouho
hovořit u bluesových „táborových ohňů“.
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BLUES ALIVE 2010

zydeco, rhythm´n´blues. Jeho pětičlenná kapela
vznikla v roce 2007, během usilovného koncertování si vypracovali The California Honeydrops
vlastní styl, který jim umožnil stále častěji hostovat v klubech a na dalších oficiálních scénách.
Šířící se dobrá pověst otevřela skupině posléze
i prostor mimo původní domácí působiště. Zatím
největšího úspěchu se bezpochyby kapele dostalo koncem loňského roku, kdy byla nominována
v kategorii Debut roku v nejprestižnější světové
žánrové anketě Blues Music Awards. Po nějakém
čase tedy na Blues Alive budeme svědky vystoupení zatím relativně neznámé kapely, o které možná
za pár let budeme slýchat superlativy.

GALERIE J. JÍLKA

GALERIE J. JÍLKA
„Ohlédnutí za Blues Alive“/Fotografie
k XV. ročníku hudebního festivalu
Po pěti letech vrací se do Galerie smluvní fotodokumentaristé zdejšího listopadového hudebního festivalu Blues Alive Ivan Prokop, Martin Siebert a Tomáš
Turek. Mapují jeho průběh už od třetího ročníku, od
chvíle, kdy se původní záměr Petry Matisové rozrostl
ze zdánlivě okrajového žánru do podoby významné
události roku nejenom pro Dům kultury a město
Šumperk. Dávno je hojně navštěvovaný hudebníky
i publikem v měřítku mezinárodním a šestým rokem
prolíná se s jiným stejně chvályhodným počinem, nazvaným „Město čte knihu“, zrozeným ze spolupráce
radnice, kina a městské knihovny.
Letošní patnáctý ročník doprovází veřejná četba
z antologie textů blues a o blues, která je i součástí

vernisáže - a spolu s živým vystoupením bluesmana
Míry Kašpara a zasvěceným úvodním slovem Ondřeje Bezra, dramaturga festivalu, je jeho obohacením.
V listě uvedené texty černé afroamerické básnířky
Nikki Giovanniové - v českém prvopřekladu Jitky
Herynkové vydané v Olomouci v roce 2008 - součástí
čtené antologie nejsou, ale s duchem výstavy svou svěžestí dokonale ladí. Mají podobnou sílu bezprostřednosti jako dobrý jazz a niterně prožívané blues.
Jak název napovídá, jsou vystavené fotografie průřezem letité práce všech tří fotografů, kteří se svým viděním navzájem doplňují i liší. Pozornému oku jsou
dobře rozeznatelní. Nebudu proto rozvádět; nechám
to na každém z návštěvníků výstavy a především na
snímcích samých; na výmluvnosti jejich hutné výpovědi. Jste zváni.
Miroslav Koval

nebyla jsem tam
když Charlie Parker začal improvizovat
nemohla jsem tam být
když Billie Holidayová zpívala o těch co viseli
z jižanských stromů
nestihla jsem sedět u stolu
když Miles Davis stvořil cool
ale nezpívají jen hudebníci
jsem tady s tebou
a slyším jak mé srdce přestává tlouct
jen na okamžik
(Nikki Giovanniová, 1943)
loni v létě jsem byla ptákem
tahala slámu z polí
škubala bavlnu ze starých křesel
dělala si tiché hnízdo
koupala se v kašnách
byla neklidná když se blížily kočky
Milese a Tranea a Billie Holidayovou
nasávala jako potravu
žádné starosti
žádná křeč
prostě jazz
(Nikki Giovanniová, 1943)

Vstupenky na letošní Blues Alive jsou k dostání v předprodeji Domu kultury,
tel.č. předprodeje: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz,
www.dksumperk.cz. Více informací na www.bluesalive.cz.
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T

aké v roce 2010 se Šumperk zapojí do ojedinělého projektu putovní přehlídky hráčů na bicí
nástroje, která nese název Mezinárodní slet bubeníků. Ti se do místního Domu kultury slétnou
v sobotu 13. listopadu.
Oslava rytmů v Šumperku probíhá s letitou
tradicí a patří k nejvýznamnějším hudebním
událostem podzimu. Popularita akce každým
rokem stoupá, což potvrdili fanoušci i v loňském roce, kdy přišli v zatím největším počtu.
Energickou rytmickou show si nenechalo ujít
bezmála šest stovek posluchačů!
První ročník Sletů bubeníků proběhl v roce
2002 z iniciativy Pavla Fajta a Romka Hanzlíka
(agentura AMP). Na počátku byla jednoduchá
idea: pozvat na jedné straně přední české invenční bubeníky, na straně druhé renomované
zahraniční hudebníky z různých žánrů, kultur
a různého vnímání hudby na týdenní tvůrčí dílnu, a iniciovat tak vytvoření unikátního
uměleckého díla - společné kompozice, jejíž
výsledkem je živý koncert rytmických nástrojů.
Slet bubeníků chtěl zahrnovat všechny hudební směry, překlenovat rozdíly mezi kulturami
a přístupy k tvorbě, navodit jiskřivou tvůrčí atmosféru a následně ji přenést na pódium.
Celkem zní na pódiích až dvě tuny nástrojů -

bicích souprav, činelů, mnoha etnických bubnů
a elektroniky či didgeridoo.
Slet Bubeníků v roce 2010 bude zaměřen
na setkání několika hudebních oblastí. Základ
tvoří jako vždy hráči na klasické západní bicí
nástroje používané v rockové i ethno hudbě
(Kenny Grohowski, Pavel Fajt), ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka a Alexe
Papase, africký styl Ephraima Goldina, atmosféru dotvoří hudebníci z Manily, hlavního města
Filipín, s ethno kořeny, které přesahují až do
jazzu (Bob Aves, Grace Nono).
V šumperském Domě kultury v sobotu 13. listopadu vystoupí: Pavel Fajt (Brno) - www. fajt.
cz, Miloš Vacík (Praha) - www.myspace.com/
milosvacik, Ephraim Goldin (Praha) - http://
www.meli-melo.ic.cz/ephraimgoldin.html,
Bob Aves (Manila) - www.bobaves.com, Grace
Nono (Manila) - www.gracenono.com, Kenny
Grohowski (New York) - www.myspace.com/
kcghybrid, Alex Papavergos (Salsa) - http://
www. salsa-latin.de/alexpapa.html.
-op-

HOROVÁNÍ JE PLNOLETÉ

S

etkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů se uskuteční v sobotu
27. listopadu v Domě kultury Šumperk. Již osmnáctý ročník osobité akce s názvem Horování
i letos zavede návštěvníky na extrémní místa naší planety. Možná na to vůbec nejbizarnější místo zavede diváky Denisa Voleková, která stanula na Severním pólu. Na Horování nebude jedinou
dámou, neboť pořadatelé dávají prostor i další zkušené cestovatelce Katce Mandulové, která bude
popisovat své dobrodružství v Číně.
„Těší nás, že se na Horování vrací Libor Uher,
jehož cestopisy berou dech. Předloni diváky zavedl na K2, kterou dobyl jako první Čech, a tentokrát zavzpomíná na výstup na Gasherbrumn
I a II,“ uvedl jeden z pořadatelů Mirek Churavý
a připomněl, že věhlasný horolezec Libor Uher
vystoupí na Horování jako první již v 16 hodin.
Dalšími dobrodruhy, kteří přijali pozvání na

letošní festival, jsou Ondra Beneš (Venezuela,
Alpy) a Dušan Stoupa Janák (Erectissima). Autory tradiční doprovodné výstavy fotografií jsou
Fratišek Lípa a Miroslav „Béďa“ Churavý. Akci
moderuje Hanka Písková.
Horování znovu doprovodí oblíbené dopolední soutěže na 3. ZŠ v lezení na umělé stěně, které
začnou v sobotu o půl desáté.
-ok-
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HOROVÁNÍ, SLET BUBENÍKŮ

DO „KULTURÁKU“ SE OPĚT SLÉTNOU BUBENÍCI

DIVADLO

DIVADLO
Datum
So 30.10.
So 6.11.
Čt 11.11.
So 13.11.
So 13.11.
Čt 18.11.
So 20.11.

Titul

Revizor
Revizor
Eskymo je Welzl!
Město čte knihu
Město čte knihu - Zkus si blues
Revizor
Tučňáci na arše
Pohádka i pro dospělé na Hrádku
St 24.11. Revizor
So 27.11. Vánoční koncert 2010:
Václav Hybš s orchestrem

Skupina

Čas

Cena

P, VK
B, X, VK
S2, X, VK
VK
S, X, VK
R+D, VK

19.30
19.30
17.00
17.00
19.30
17.00
15.00

220 Kč
130 Kč
130 Kč
50 Kč
Vstup volný
130 Kč
60 Kč

A, X, VK
F, VK

19.30
19.30

130 Kč
250 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. Výstava v divadle: ... a to je blues, výstava dětských prací ze soutěže k festivalu Město čte knihu, bude zahájena
3.11. v 17 hodin.

V hlavní roli první premiéry šumperského divadla, kterou je inscenace Eskymo je Welzl!, se divákům
„premiérově“ představí nováček souboru Ondřej Brett (vlevo). Na snímku s Janem Kroneislem, Jiřím
Bartoněm (vpravo nahoře) a Tomášem Krejčím.
Foto: Radek Nieč
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D

ruhou letošní divadelní premiérou bude slavná satirická komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola
Revizor. Divadlo Šumperk ji poprvé uvede v sobotu 30. října o půl osmé večer.

Slavná satirická komedie v pěti aktech vznikla
už v roce 1836. Její autor Nikolaj Vasiljevič Gogol se řadí mezi nejhranější autory komedií. Svou
hrou, zachycující tupost, nevzdělanost a zkaženost úředníků v jednom ruském provinčním
městečku prolezlém korupcí a různými jinými
neřestmi, nastavil zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím.
Námět k Revizorovi poskytl Gogolovi Alexandr
Sergejevič Puškin, který mu vyprávěl příběh
o tom, jak byl jednou při jakési cestě považován
za tajného vládního úředníka. V té době totiž
nebylo ničím neobvyklým, přijel-li do okresního
města „inkognito“ vysoký státní úředník, aby se
přesvědčil, zda je vše v pořádku.
Na začátku hry se objeví informace, že se
v městečku objevil revizor, který má prověřit
fungování státních úředníků. Ti jsou v šoku, pro-

tože jim vždy šlo především o vlastní prospěch.
Obecní záležitosti jsou pro ně až na posledním
místě. Jenže Chlestakov, který se ubytoval v hostinci, nemá s revizorem nic společného. Brzy
pochopí, že tohoto omylu může využít ve svůj
prospěch. Hejtman jej ubytuje ve svém domě
a přehlíží, když se falešný revizor snaží svést
jeho ženu. Dokonce mu nabídne ruku své dcery.
Nejen Hejtman, ale i ostatní úředníci mu dávají
úplatky, hostí jej a starají se o něj jako o poklad.
Jenže pravý revizor se teprve blíží...
Režisér Ondřej Elbel obsadil do role Chlestakova Tomáše Krejčího, Hejtmana hraje Petr Komínek, jeho ženu Olga Kaštická a dceru Markéta
Kalužíková. Výprava je dílem Kateřiny Bláhové,
hudebně pak na inscenaci spolupracovala Bohdana Pavlíková. Premiérová opona se poprvé
zvedne v sobotu 30. října.
-red-

S VÁNOČNÍM KONCERTEM PŘIJEDE VÁCLAV HYBŠ
Letošní Vánoční koncert se v šumperském divadle ponese ve znamení Václava Hybše a jeho
orchestru. Ten zavítá do místního stánku Thálie

spolu s V. Harapesem, I. Dufkovou, H. Hložkovou, J. Smigmatorem a I. Kousalovou. Na programu je v sobotu 27. listopadu.
-red-

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA:
ROZHOVOR S TOMÁŠEM KREJČÍM
▶ Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou atmosférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?
Šumperk je krásné malé město s nádhernou krajinou okolo. Takže se mi líbí moc. Divadlo na mě
zatím dýchlo příjemnou atmosférou a výbornými
kolegy kolem sebe.
▶ V jakém jste narozen znamení?
Jsem narozený ve znamení Střelce.
▶ Myslíte si, že mělo nějaký vliv na vaše rozhodnutí
stát se hercem?
Myslím si, že nemělo.

▶ Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje na roli
Chlestakova?
Je to docela těžká práce na úžasně napsané postavě, nejen na ní, ale i na celku samotném.
▶ Patří role Chlestakova k vašim vysněným, a pokud
ne, tak nám prozraďte, co byste si někdy rád zahrál?
Abych pravdu řekl, než vyšlo obsazení, tak jsem
si vůbec nemyslel, že role Chlestakova připadne
zrovna mně. Ani nikdy jindy předtím mě to nenapadlo. Nicméně, je to nádherná role se spoustou
výrazových prostředků, kterou si nesmírně užívám.
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PREMIÉRA, ROZHOVOR

DIVADLO UVÁDÍ PREMIÉRU REVIZORA

ROZHOVOR, VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

▶ Existuje nějaká role, po které naopak vůbec netoužíte, nebo z ní máte respekt?
Podle mě by měl být herec otevřen každé příležitosti a každé roli. Taky musí mít tak trochu
respekt z každé, byť i z té nejmenší.
▶ Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní
působení na předchozích scénách, či vaše role ve
škole, případně filmu, televizi, rozhlase…?
Pět let na Janáčkově konzervatoři v Ostravě,
poté nádherné a nezapomenutelné čtyři sezony v divadle Petra Bezruče v Ostravě. Tři díly
v seriálu ze soudního prostředí „Podle Práva“
v produkci ostravské České televize, televizní
spot na „ Nemyslíš, zaplatíš“ v režii Filipa Renče
a letošní působení na Shakespearovských slavnostech v inscenaci Romeo a Julie.
▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se
rozhodl věnovat náročnému hereckému povolání
a proč?
Na ten okamžik si vzpomínám. Bylo to v deváté třídě při rozhodování, kam a na kterou
školu jít. Velký dík patří mé mamince, která mě
k tomu vyloženě dokopala, protože věděla, že
na to mám a že by mě to mohlo bavit.
▶ Můžete prozradit čtenářům vaši oblíbenou
knihu, film, hudbu?
Nepatřím zrovna k vášnivým čtenářům, ale
když mě to chytne a je čas, rád si přečtu něco od
Stephena Kinga. Nevadí mi žádný hudební styl,
snad krom dechovky a techna. Zato filmy jsou
pro mě lahůdkou, kterou se kochám snad každý

T. Krejčí Foto: archiv DŠ
večer. Mám rád české filmy, ale i ty zahraniční.
▶ Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje?
Jím rád, člověk žije, aby jaksi trhal květy rozkoše.
▶ Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal
šumperskému divákovi?
Ať co možná nejvíc a rád chodí do divadla,
protože je to příjemné odreagování od každodenních starostí a strastí. Děkuji za rozhovor,
Veronika Zetochová

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku
Etnografická výstava představuje historické formy
pěstování a zpracování obilí a pečení chleba i jiného
pečiva. Výstava trvá do 31. ledna 2011.

Rytířský sál
▶ Kreslící hudebník
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Výstava obrázků Jiřího Šlitra v rámci 6. ročníku akce
Město čte knihu. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. listopadu v 15.30 hodin. Výstava potrvá do 12. prosince.

Hollarova galerie
▶ Nechte na hlavě
Výstava nejrůznějších klobouků, čapek a dalších nápaditých pokrývek hlavy. Výstava trvá do 28. listopadu.

▶ 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 představuje svoji tvůrčí
magii v různých médiích tvorby - malbě, prostorové tvorbě, fotografii, multimédiích a akcích.
Výstava trvá do 31. října.
▶ Vánoční příběh
Výstava koncipovaná jako drama o pěti dějstvích

přiblíží příběhy tří manželských párů, které spojuje tajemné početí dětí „z Boží vůle“. A všechny
tyto „vymodlené“ děti, Marie, Jan a Ježíš, jsou
hlavními hrdiny našeho příběhu, příběhu, který
si dodnes o Vánocích připomínáme. Na výstavě
budou nádherné exponáty zapůjčené např. z Muzea umění v Olomouci, Muzea hlavního města
Prahy nebo Arcibiskupství olomouckého. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 10.11. v 18 hodin.
Výstava potrvá do 16. ledna.

Galerie mladých
▶ Dobrou chuť
Výstava fotografií Petra Kobylky. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 19.11. v 17 hodin. Výstava
potrvá do 19. prosince.
▶ Akce v klášterním kostele: 10.11. v 18 ho-

Výstavní síň šumperského muzea patří až do konce ledna příštího roku chlebu. Etnografická výstava, jež
je zde k vidění, představuje historické formy pěstování a zpracování obilí a pečení chleba i jiného pečiva.
Foto: -pk-
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▶ Stálá expozice VM v Šumperku

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

din - Žákovský koncert k 65. výročí založení
ZUŠ, 16.11. v 17 hodin - Město čte knihu, 19.11.
v 16 hodin - Blues Alive, 20.11. v 18 hodin - koncert Scholy od sv. J. Křtitele, 23.11. v 19 hodin
- Klasika Viva
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.:
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeumsumperk.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 říjnu a listopadu pro veřejnost uzavřen, nebude přístupný ani 28.10. v Den vzniku samostatné
ČSR, ani 17.11. v Den boje za svobodu a demokracii, 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.

Zábřeh
▶ Václav Nasvětil - s paletou v přírodě
V. Nasvětil - krajinář, malíř loveckých zátiší a výjevů ze života zvěře. Výstava trvá do 17. listopadu.
▶ O perníku
Výstava z historie pernikářského řemesla představí sbírku pernikářských forem Vlastivědného
muzea v Šumperku i současnou výrobu perníčků
v okolí Zábřeha. Vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 24. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá
do 8. ledna 2011.
▶ 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!
▶ Retro v našich domácnostech
Historii nejrůznějších přístrojů a pomocníků
v domácnostech představí výstava, na níž si uvědomíme, že i stará technika má svoje kouzlo. Výstava trvá do 27. listopadu.
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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.
▶ Čas vánoční
Výstava představí sbírky, které se vážou ke slavení
adventu a vánočních svátků v lidových tradicích
a obyčejích. Výstava bude otevřena 18.11. Výstava potrvá do 15. ledna 2011.
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.
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

Otevírací doba v Den boje za svobodu
a demokracii (1939, 1989) - 17. listopadu
Muzeum v Šumperku, Galerie Šumperska
9-13 hodin * Muzea Zábřeh, Mohelnice,
Loštice 9-12 hodin
Na všech zařízeních Vlastivědného muzea
v Šumperku je v obou dnech
vstup zdarma.

Výstava Vánoční příběh je koncipovaná jako
drama o pěti dějstvích, které přiblíží příběhy tří
manželských párů spojených tajemným početím
dětí „z Boží vůle“. A všechny tyto „vymodlené“
děti, Marie, Jan a Ježíš, jsou hlavními hrdiny našeho příběhu, příběhu, který si dodnes o Vánocích připomínáme.
Na výstavě budou nádherné exponáty zapůjčené například z Muzea umění v Olomouci, Muzea hlavního města Prahy nebo Arcibiskupství
olomouckého. K vidění budou deskové malby

z 15. a 16. století, ale i ruské ikony nebo dřevěný
betlém z přelomu 17. a 18. století z kláštera karmelitek na Malé Straně. Výstava je vhodná i pro
žáky základních a středních škol, je možné objednat si komentované prohlídky.
Pro děti budou nachystané omalovánky, vystřihovánky, výroba různých vánočních předmětů
a skládání betlému. Vernisáž výstavy proběhne v Galerii Šumperska ve středu 10. listopadu
v 18 hodin. Výstava potrvá do 16. ledna.
M. Gronychová

RYTÍŘSKÝ SÁL BUDE PATŘIT KRESBÁM JIŘÍHO ŠLITRA

V

rámci letošního festivalu Město čte knihu bude v Rytířském sále šumperského muzea k vidění
výstava nazvaná „Kreslící hudebník“, jež představuje kresby hudebníka, skladatele, zpěváka,
komika, herce, výtvarníka a spoluzakladatele divadla Semafor Jiřího Šlitra. Výstavu zahájí vernisáž ve čtvrtek 11. listopadu o půl čtvrté odpoledne. Výstava potrvá do 12. prosince.

Jiří Šlitr, obdařený darem nenápadnosti, ale
velice nápaditý, za jehož klidnou, skoro kamennou tváří se neustále líhly nápady hudební i kreslířské, byl člověk velice činorodý. Komponoval,
hrál, kreslil, maloval. Kreslil tužkou, perem a tuší,
štětcem, propiskou, fixem, uhlem, dá se říci čímkoliv, co bylo po ruce: list papíru, skicák, blok,

Jiří Šlitr byl člověk velice činorodý. Komponoval,
hrál, kreslil, maloval.
Foto: archiv

čtvrtka, karton, balicí papír, notový papír i okraje scénářů. Nejznámější jsou jeho perokresby, ale
tvořil i jinými technikami: linoryt, suchá jehla,
akvarely, tempery, oleje. Byl nevyčerpatelnou
studnicí nápadů a nedával si oddechu. Byl jedním z nejpilnějších, nejpracovitějších, neúnavný,
jeho zrak i sluch byly neustále ve střehu. Vnímal
a přetvářel svět kolem sebe pod zorným úhlem
hudby a kresby. Neustále měl u sebe skicák, blok
nebo i volné listy třeba dopisních papírů.
Tvořil samozřejmě a lehce, jako by jej nejen
Erató a Thalie, ale i ostatní múzy hýčkaly na
svých ňadrech a dopřávaly mu tvořit bez potu
a námahy. Ale jeho profesionální tah perem či
štětcem prozrazuje opak: neobyčejně vyvinutý
smysl pro cílevědomou práci, nezměrnou píli,
tvrdou sebekázeň, nápaditost, postřeh a sympatickou posedlost tvořením. Z jeho kreseb je cítit
nevšední zájem člověka o lidskou postavu, zvláště o ženu i o prostředí, jež nás všechny obklopuje. Ani detaily a jednotlivé předměty, které nějak
s člověkem souvisejí, neunikaly jeho pozornosti.
Vždy je to půvabná, lidská, subjektivní, šlitrovská výpověď o zážitku.
Jeho kresby měly zpočátku ráz dokumentárně
popisný, později se linie zjednodušovaly, nabýva-
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VÝSTAVY

V GALERII ŠUMPERSKA OŽIJE VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

KNIHOVNA, VÝSTAVA

ly na volnosti, lehkosti a roztřepanosti linek, až vyústily v šedesátých letech do osobitého typicky
„šlitrovského“ stylu. Jeho letmé, zdánlivě ledabylé a ležérní záznamy skutečnosti s neopakovatelnou autenticitou působí svobodně, volně
a neakademicky. Jeho zvláštní lidský smysl pro

humor a komiku provází celou jeho tvorbu.
Byl darem pro tuto zem a dobu, neboť uměl skládat písničky, které zpívá celý národ, zanechal nám
ve svých kresbách tisíce okamžiků, které jsou lidské,
a s černým tvrďákem na hlavě rozdával na jevišti
optimismus, pohodu a smích.
-sf-

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.

IRENA SLAVÍKOVÁ VYSTAVÍ V KNIHOVNĚ
OBRAZY V TEXTILNÍM POJETÍ
APTÁK, to jsou dvě sestry Slavíkovy, původem ze Šumperka, v němž obě bydlely
a vystudovaly základní školu i Gymnázium.
Mladší Hana zde bydlí stále, absolvovala Vysokou školu sociálně-zdravotní a pracuje jako
sociálně-pedagogická pracovnice. Starší Irena
vystudovala Technickou univerzitu - textilní
zaměření, následně obor Oděvní návrhář a poté se odstěhovala do Hořic u Hradce Králové,
kde založila rodinu a pracuje v textilní firmě
jako desinatérka.
Název APTÁK má dokreslit pohodový a zábavný styl, o který se obě sestry snaží ve své
tvorbě. Pod tímto názvem se účastní výstav, řemeslných trhů i módních přehlídek. Publikují
v oděvních časopisech, ilustrovaly knížku básní
Z(a)tracený holky (autorky Blanky Vaňkové)
a lektorovaly kreslení na hedvábí, batikování
a historii odívání.
Šumperská výstava nazvaná „Apták - Snaž
se, ať nás najdou!“ představí tvorbu Ireny Slavíkové - obrazy a obrázky v textilním pojetí,
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Malba na hedvábí.

„výtvarnou klasiku“. Chceme Vás pozvednout
nad šedivý život a zlepšit Vám náladu. Naše
heslo je: Hlavně pohoda a nebrat se moc vážně.
Přijďte se podívat, čtěte nápisy u jednotlivých
děl, uvolněte se a třeba Vás trochu pobavíme.“
-zd-

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Druhé setkání již pátého ročníku Klubu
podvečerního čtení Leporelo chystá na listopad Městská knihovna Šumperk. Setkání dětí,
rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou nazvané Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide... pro-

běhne ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Temenické ulici 5.
Řeč bude o přírodě a životě v chráněné oblasti
Beskydy. Účinkují členové klubu Leporelo. Více
informací na www. knihovnaspk.cz/sever/. -red-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 4. listopadu od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr
Vstupné 40 Kč
Úterý 9. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Pátek 12. listopadu od 14 hodin v Kavárničce pro
seniory
Martinská zábava
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 18. listopadu od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 40 Kč
Úterý 23. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9
do 12 hodin
Mateřské centrum
Každé pondělí od 9 hodin v Klubu důchodců
Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 15 hodin v Kavárničce pro seniory
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině

1.11., 15.11. a 29.11. konverzace pokročilí, 8.11.
a 22.11. konverzace začátečníci
Každé pondělí od 9 hodin v Kavárničce pro seniory
Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory
Každé sudé úterý od 9 hodin v Klubu důchodců
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
2.11. Batika - hedvábí, bavlna, 16.11. - keramika, 30.11. - ubrousková technika
Každou středu od 10 hodin v Klubu důchodců
Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v Kavárničce pro seniory
Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý druhý čtvrtek (21.10., 4.11) od 15 hodin
v Kavárničce pro seniory
Aktivity pro seniory: Aranžování rostlin
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

33

KNIHOVNA, STŘEDISKO SEVER

malý experiment s technikami. Půjde o malbu na plátno, přírodní hedvábí a o fototisk na
plátně. Výstava, která potrvá do 5. ledna, bude
zahájena ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin
v Městské knihovně v ulici 17. listopadu. Pozváním jsou i slova autorky: „Nečekejte pouze

DDM U RADNICE

DDM U RADNICE
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 10. listopadu od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Pedig
Košíčky a drobné dekorativní předměty z pedigu.
Vstupné 50 Kč

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

Čtvrtek 11. listopadu od 14.15 do 15.45 hodin v zasedací místnosti v 1. patře
Stolní hry pro děti - Klub
Vstup volný

Pondělí 1. listopadu od 16 do 17 hodin v učebně PC
v přízemí
PC - Učím se
Internet pro děti od 8 let.
Vstup volný
Úterý 2. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže
Vstup volný
Středa 3. listopadu 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 3. listopadu od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Mozaika
Zdobení skleněnou mozaikou, s sebou rám nebo
krabičku na zdobení, kamínky, mušličky.
Vstupné 50 Kč
Sobota 6. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické
dílně ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.
Vstupné 50 Kč
Sobota 6. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické
dílně ve 2. patře
Šperkování
Výroba šperků z korálků.
Vstupné 50 Kč
Úterý 9. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně
Rady a nápady pro mladé modeláře Vstup volný
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Pondělí 15. listopadu od 16 do 17 hodin v učebně PC
v přízemí
PC - Internet
Internet pro děti od 8 let.
Vstup volný
Čtvrtek 16. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství od „A“ do „Z“
Rady a nápady pro kluky a tatínky.
Vstup volný
Středa 21. listopadu 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 24. listopadu od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Adventní věnce
S sebou: podložku na věnec, podložky pod svíčky,
sušené plody na dozdobení.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 25. listopadu od 14.15 do 15.45 hodin v zasedací místnosti v 1. patře
Stolní hry pro děti - Klub
Vstup volný
Sobota 27. listopadu od 9 hodin v DK Zábřeh
Jumping pro všechny - setkání s Monikou Žídkovou
Informace D. Ziková, tel.č. 583 415 400. Vstup volný
Úterý 30. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže
Vstup volný
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076,
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

Do 30. listopadu 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
nám 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.

Sobota 6. listopadu od 14 do 17 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036,
silhanova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč/osoba

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

Pátek 12. listopadu od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Škapulíř - Martinské slavnosti
Pečení rohlíčků, vyrábění dekorací a lampičky,
cesta za pokladem. Informace Eva Pšenčíková,
tel. č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.
cz. Pro rodiče s dětmi.
Vstupné 60 Kč

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

Středa 10. listopadu od 17 do 20 hodin v MC
na „K“
Sedánky pro mamky
Krakelování rámečku. Informace Eva Pšenčíková,
tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris. cz.
Vstupné 60 Kč

Sobota 13. listopadu
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.

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

Úterý 16. listopadu od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia
8 lekcí po 2 hod. (úterý + čtvrtek), 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

Sobota 30.10. 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.

Pátek 19. listopadu od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz. Vstupné 30 Kč
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Sobota 20. listopadu od 14 do 17 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, silhanova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč/osoba

náladu… pozor, soutěžíme o nejhezčího čertíka
a čertici!!! Informace Jiří Kamp, tel.č. 583 214 213,
731 501 319, kamp@doris.cz.
Rodinné vstupné 50 Kč (jednotlivec 20 Kč)

Pátek 26. listopadu od 15 do 19 hodin v sále Vily
Doris
Adventní dílna
Výroba adventních věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací, materiál na výrobu možné vzít
s sebou nebo zakoupit na místě. Informace Lenka
Kampová, tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz.
Cena 30 Kč

Neděle 28. listopadu od 10 hodin na krytém bazénu
Aquatoll
Odyssea - plavání
Prezence v 9.30 hod. ve vestibulu, informace Petr
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Neděle 28. listopadu od 16 do 19 hodin v tělocvičně
na „K“
Čertoviny
Odpoledne plné her a soutěží s čerty, anděly a Mikulášem, čertovská muzika, andělská tombola, Mikulášovo občerstvení…; s sebou přezůvky, dobrou

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
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LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH 3D
3D
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,
kteří touží po dobrodružství. Úžasná 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
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
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!
Vstupné 110 Kč
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Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz se vrací do 70. let 20. století. Kino Oko ji
uvádí od 4. do 17. listopadu.
HABERMANNŮV MLÝN
Pondělí 1. a úterý 2. listopadu jen v 18.00 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
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
Pondělí 1., úterý 2. listopadu jen ve 20.00 hodin, středa 3. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2010, drama, thriller, 127 minut, od 12 let, širokoúhlý, digitální projekce, titulky
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka Gordona Gekka. Po propuštění
z federálního vězení, kde si odseděl 22 let za podvod s cennými papíry, se Gekko ocitá v roce
2008 uprostřed ekonomického kolapsu mezi mnohem nebezpečnějšími žraloky, než se mu kdy
snilo… Ve vedlejších rolích Shia LaBeouf, Susan Sarandonová, Charlie Sheen a další. Navzdory
depresivnímu tématu se jedná o zábavný a skutečně originální příběh, který natočil jeden z nejúspěšnějších režisérů současnosti Oliver Stone.
Vstupné 80 Kč
MUZIKA
Artvečer - Filmový klub
Středa 3. listopadu jen ve 20.15 hodin
Slovensko, SRN, 102 minuty, od 12 let
A bez muziky se nedá žít. Zvláště ne za totality. Příběh hudebníka, který pomalu zaprodával duši
a věřil iluzím svého srdce, je nejúspěšnějším slovenským filmem posledních deseti let. Hrají
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Táňa Pauhofová, Luboš Kostelný, Jan Budař, Dorota Nvotová, Csongor Kassai a další. Režie Juraj
Nvota.
Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč
ALFA A OMEGA 3D
Hrajeme pro děti 3D
Sobota 6. a neděle 7. listopadu jen v 15.45 hodin
USA, 2010, 88 minut, rodinný animovaný film v českém znění
Jsou to dva vlci z jedné smečky - mladá vlčí dáma Kate z vůdčího rodu Alfa a obyčejný vlk
Humprey z rodu Omega, což znamená nejnižší příčku v rodové hierarchii. A jakkoli se to zdá
být nemožné, budou muset jednoho dne spojit své síly, aby se dostali zpět do rodné Kanady…
Divoké dobrodružství, které potěší především nejmenší diváky.
Vstupné 130 Kč
Vstupné pro rodiče, kteří navštíví kino se svými dětmi ve věku do 12 let, je 100 Kč na osobu.
Za finanční dar děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Pozor na termíny a začátky představení! Film uvádíme až do 17.11.!
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa 10. listopadu v 17.30 a ve
20.00 hodin, čtvrtek 11. listopadu jen ve 20.00 hodin, pátek 12. listopadu jen ve 20.15 hodin,
úterý 16. listopadu jen v 17.00 hodin a středa 17. listopadu jen v 17.45 hodin
ČR, 2010, hořká komedie, 137 minut, od 12 let, digitální projekce
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha se vrací
do 70. let 20. století. Sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů.

Komedii Já, padouch uvádí kino v 3D animaci.
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JÁ, PADOUCH 3D
3D
Pátek 12., sobota 13. listopadu jen v 16.30 hodin, neděle 14. listopadu jen v 17.00 hodin
USA, 2010, animovaná komedie, 95 minut, rodinný film, české znění
Chtěl ukrást Měsíc, ale nakonec získal mnohem víc… Seznamte se se zbrusu novým hrdinou,
neboť klaďasové už vyšli z módy! Ukrutný záporák Gru se nezastaví před žádnou špatností a tentokrát to už doopravdy přehnal, protože se rozhodnul ukrást Měsíc!... Nenechejte se zmást, příběh největšího darebáka na světě a jeho tří malých svěřenkyň je především roztomilým filmem
pro celou rodinu.
Vstupné 130 Kč
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Sobota 13. listopadu jen v 18.30 hodin
Švédsko, 2009, thriller, 152 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Film natočený podle prvního dílu knižní trilogie Milénium Stiega Larsona. Novinář Mikael
Blomkvist a hackerka Liz Sandlerová se snaží rozplést podivnou rodinnou událost mocného
klanu Vangerů, která se stala téměř před čtyřiceti lety…
Vstupné 80 Kč
PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH FILMŮ - MĚSTO ČTE BLUES
IT´S TRAD, DAD - JAZZOVÁ REVUE
Čtvrtek 11. listopadu jen v 17.00 hodin
Velká Británie, 1962, komedie, 78 minut, mládeži přístupný
Filmová lahůdka pro milovníky jazzové hudby, v níž se na pozadí jednoduchého příběhu, jehož
protagonistou je starosta města, který je vášnivým odpůrcem jazzu, představí nejpopulárnější
jazzoví zpěváci a skupiny 60. let. Režie Richard Lester.
Vstup volný
SLAVÍCI V KLECI
Pátek 12. listopadu jen v 18.30 hodin
Francie, 2004, drama, 96 minut, mládeži přístupný, širokoúhlá projekce, titulky
Nevšední příběh z chlapecké internátní školy, ve které se laskavý vychovatel pokusí prostřednictvím magického světa hudby změnit životy svých nezvladatelných svěřenců.. Režie Christopher Barratier. Před filmem bude uveden dokument Jana Špáty HALLO SATCHMO - LOUIS
ARMSTRONG V PRAZE.
Vstupné 50 Kč
RAY
Neděle 14. listopadu jen v 19.00 hodin
USA, 2004, životopisné drama, 152 minuty, od 12 let, titulky
Dramatický životní příběh hudebního génia Raye Charlese, který dal světu možnost zcela nového způsobu vnímání hudby. V hlavní roli Jamie Foxx, který za tuto roli získal Oskara, režie
Taylor Hackford. Před filmem bude uveden filmový dokument RAY CHARLES NA PODZIM
1989 V PRAZE.
Vstupné 50 Kč
SERGE GEINSBOURG: JE T´AIME
Pondělí 15. listopadu jen v 18.30 hodin
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Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti
snaží uniknout vojně a získat modrou knížku… V hlavních rolích Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan
Vlček a Jakub Šárka, dále hrají Anna Geislerová, Martin Myšička, Kristýna Liška-Boková, Marek
Taclík, Jaromír Dulava, Jiří Macháček a další.
Vstupné 100 Kč
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Francie, USA, 2010, životopisný, 130 minut, od 12 let, titulky
Portrét skvělého hudebníka, mj. autora duetu „Je t´aime… moi non plus“, provokatéra a skandalisty, který byl jedním z nejuznávanějších umělců Francie druhé poloviny 20. století. Režie John
Sfar.
Vstupné 60 Kč
KONCERT
Úterý 16. listopadu jen v 19.30 hodin
Francie, Itálie, 2009, hořká komedie, 119 minut, mládeži přístupný, titulky
Vážná komedie o falešném orchestru, jehož členové byli v roce 1980 Brežněvem vyhozeni z moskevského Velkého divadla kvůli svému židovskému původu. Po třiceti letech, po pádu komunismu, se rozhodnou dát svůj orchestr zase dohromady a vystupovat místo toho pravého… Režie
Radu Mihaileanu.
Vstupné 60 Kč

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Hrajeme pro děti 3D
Pondělí 15. listopadu jen v 16.30 hodin a středa 17. listopadu jen v 16.00 hodin
Belgie, 2010, 85 minut, rodinný film v českém znění
Za svůj život přeplavou mořské želvy tisíce kilometrů… Dobrodružný příběh želváka Sammyho
a jeho kamarádů, jehož ústředním motivem je láska, odvaha a přátelství. To vše v úžasné 3D
animaci!
Vstupné 100 Kč
Vstupné pro rodiče, kteří navštíví kino se svými dětmi ve věku do 12 let, je 80 Kč na osobu.
Za finanční dar děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk
KAJÍNEK
Středa 17. listopadu jen ve 20.15 hodin
ČR, 2010, krimithriller, 118 minut, od 15 let, širokoúhlý, digitální projekce
Příběh muže, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Režie Petr Jákl
ml.
Vstupné 85 Kč
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 1. část
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20., neděle 21., pondělí 22., úterý 23. a středa 24. listopadu v 17.00
a ve 20.00 hodin, čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, 2010, fantasy, 153 minuty, od 12 let, širokoúhlý, digitální projekce, české znění
Harry, Ron a Hermiona se v první části závěrečného dílu potterovské ságy vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti. Harry Potter je
tak každý den blíž k úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil do Bradavic…
V hlavních rolích Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová. Tvůrci nestihli do premiéry převést film do formátu 3D, nakonec jde do všech kin pouze ve formátu 2D. Vstupné 100 Kč
BLUES BROTHERS
Blues Alive 2010
Sobota 20. listopadu jen v 11.00 hodin
USA, 1980, hudební
Jeden z nejvtipnějších hudebních filmů všech dob má na svědomí herecko-muzikantská dvojice
John Belushi a Dan Aykroyd spolu s režisérem Johnem Landisem. Snímek inspirovaný zčásti starými groteskami, má kořeny v původně kabaretním programu obou protagonistů, k nimž
Belushiho - a teď pravidelní návštěvníci Blues Alive zbystří - inspiroval v 70. letech jeho tehdy
mladinký přítel Curtis Salgado, ano, týž, který byl jednou z hlavních hvězd festivalu v roce 2008.
Právě podle něj se také ostatně jedna z hlavních postav, ztělesněná swingovou legendou Cabem
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SAW 7 3D
3D
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. listopadu jen ve 20.15 hodin
USA, Kanada, 2010, horor, 110 minut, od 15 let, titulky
Pasti ožívají ve 3D! Skutečně poslední díl velmi úspěšné série, v němž budou zodpovězeny
všechny otázky, které si kdy fanouškové této hororové ságy položili. Velká část záběrů je zjevně
určena pro 3D a míří přímo do hlediště. Není nad to, když máte v kině reálný pocit, že vám za
sekundu někdo uřízne hlavu…
Vstupné 130 Kč
ROMÁN PRO MUŽE
Pondělí 29., úterý 30. listopadu a středa 1. prosince jen v 17.45 hodin
ČR, 2010, hořká komedie, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, digitální projekce
Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová a Jan Budař v hlavních
rolích příběhu natočeného podle románu Michaela Viewegha. Režie Tomáš Bařina.
Vstupné 85 Kč
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Pondělí 29., úterý 30. listopadu a středa 1. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, romantický, dobrodružný, 140 minut, mládeži přístupný, digitální projekce, titulky
Julia Robertsová v hlavní roli moderní ženy, která se rozhodne úplně změnit svůj dosavadní
život a v naprostém rozporu se svými životními zásadami riskuje vše pro to, aby znovu našla
sama sebe.
Bere si roční dovolenou, kterou postupně tráví na třech zajímavých místech světa - v Itálii, Indii
a Bali… Natočeno podle skutečného příběhu spisovatelky Elizabeth Gilbertové. Dále hrají Javier
Bardiem, James Franko a další.
Vstupné 80 Kč
Připravujeme na prosinec: Megamysl 3D, Machete, Tacho, Rodinka, Letopisy Narnie: Plavba
Jitřního poutníka 3D, Poznáš muže svých snů, Vánoční sen (pásmo pohádek pro děti), Američan, Harry Potter a relikvie smrti, Thron Legacy 3D, Fotři jsou lotři, Ženy v pokušení, Doba
ledová 3 3D
Filmový klub: Přežít svůj život, Projekt Frankenstein
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 listopadová představení jsou
v prodeji od 1. listopadu 2010.
▶▶▶KINO OKO NOVĚ NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET◀ ◀ ◀

KINO OKO

Callowayem, jmenuje Curtis. Ve filmu ve větších či menších rolích figuruje řada velmi slavných
osobností z oblasti bluesové a soulové muziky: James Brown, Aretha Franklinová, Ray Charles
či John Lee Hooker. Nemluvě o doslova „dream teamu“, který tvoří doprovodnou kapelu Blues
Brothers, ve které hraje třeba kytarista Steve Cropper nebo basista Donald „Duck“ Dunn. Film
Blues Brothers v českých kinech nikdy nebyl nasazen, jeho projekce v rámci Blues Alive bude
tedy jednou z mála příležitostí vychutnat si tuto absolutní klasiku na velkém plátně.
Vstupné 50 Kč

