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1Promluva, Baroko v Šumperku

Baroko v Šumperku

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice můžeme snadno 
najít v Jiráskových sadech.   Foto: L. Kirkosová

Pozdně barokní sloup Nejsvětější Trojice v Šumperku
K baroknímu umění neodmyslitelně patří mo-

rové sloupy, mariánské nebo svatotrojiční, které 
byly na vrcholu osazovány sochami Panny Ma-
rie či Nejsvětější Trojicí. Pořizovaly se na ná-
klady obcí, šlechty, skupiny občanů i jednotlivců 
jako poděkování za překonání morové epidemie, 
eventuálně na ochranu před další pohromou. 
O marián ském morovém sloupu v Šumperku již 
letos byla řeč. Nicméně na území města se nachází 
ještě jedna památka, jež má chránit město před 
dalšími katastrofami, a  tou je sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice. 

Toto sousoší vytesal v  druhé polovině padesá-
tých let 18. století z  maletínského pískovce dnes 
neznámý sochař na objednávku manželů Langero-
vých. Původně se sloup Nejsvětější Trojice nacházel 
u hromadného hrobu morové epidemie, která po-
stihla město mezi lety 1714–1715, tedy v dnešní 

Vážení čtenáři, vážení předplatitelé,
do rukou se vám dostává předposlední vydání mě-

síčníku Kulturní život Šumperka, v  němž jste byli 
zvyklí na vloženou složenku na předplatné v příštím 
roce. Tentokrát ji už v čísle nenajdete, neboť vydávání 
tohoto periodika v letošním roce končí.

Měsíčník KŽŠ poskytoval po celých padesát devět let 
mnoho zajímavých a cenných informací z oblasti kul-
tury, historie i společenského dění ve městě Šumperku. 
Po celou dobu své existence se stal pro nás, čtenáře, cen-
ným zdrojem informací, průvodcem dění v Šumperku 
a častokrát i kronikou, z níž jsme čerpali zajímavé in-
formace z oblasti historie města. Doba, po jakou vy-
cházel, rovněž svědčí o  tom, že město Šumperk žilo 
a žije bohatým kulturním a společenským životem, na 
který můžeme být jako občané hrdí.

Od 1. ledna 2018 bude měsíčník nahrazen roz-
šířenou přílohou Šumperského zpravodaje. Osmi-
stránková příloha s názvem Šumperk – Živá brána 
Jeseníků bude vycházet jedenkrát měsíčně společně se 
Šumperským zpravodajem. Dostane se tak zdarma 

do všech domácností v Šumperku. Příloha bude po-
skytovat informační servis o  kulturní, sportovní 
a společenské nabídce ve městě, kalendáře akcí, ano-
tace z oblasti kultury, sportu a společenského života 
ve městě, rozhovory se zajímavými osobnostmi, his-
torické okénko a další zajímavá témata vztahující se 
k  tematice kultury, historie, sportu a  společenského 
dění ve městě.

Důvodem tohoto nelehkého a dlouho odkládaného 
rozhodnutí je minimální počet odběratelů Kulturního 
života Šumperka. Vzhledem k tomuto poklesu vzrostly 
náklady na jeden výtisk na neúnosnou cenu. Rozhodli 
jsme se proto s těžkým srdcem tyto finance přesunout 
do jiných kulturních aktivit. Dobrou zprávou však je, 
že kulturní nabídka v našem městě rozhodně nebude 
ochuzena, právě naopak.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se 
v průběhu 59 let na vydávání měsíčníku Kulturní ži-
vot Šumperka podíleli, a samozřejmě vám, čtenářům, 
kteří jste měsíčníku zachovali přízeň.

Z. Brož, starosta města
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známí moroví ochránci či patroni dobré smrti, oro-
dující společně s Pannou Marií u Nejsvětější Trojice 
za duše zemřelých. 

Vrcholu sloupu vévodí sousoší Nejsvětější Tro-
jice v tradičním ikonografickém provedení, tj. Bůh 
Otec trůnící na oblacích s kovovou trojúhelníko-
vou svatozáří, který drží mezi koleny kříž s  ukři-
žovaným Kristem. U  nohou má holubici Ducha 
svatého s roztaženými křídly. Majestátnost Hospo-
dina je podpořena bohatě zdobenou papežskou tiá-
rou, dlouhým vlnícím se plnovousem a dramaticky 
rozevlátou drapérií pláště. Toto vyobrazení se ve vý-
tvarném umění poprvé objevuje ve 12. století, do 
té doby byl Bůh Otec zobrazován jako oko nebo 
ruka vynořující se z  oblaku. Originál hlavy Boha 
Otce byl odcizen na konci šedesátých let 20. sto-
letí, nicméně v roce 1971, před transferem sousoší 
do Jiráskových sadů, byla zhotovena replika hlavy 
podle fotografie.  

Dataci realizace nám prozrazují nápisy na přední 
a  zadní straně postamentu, které jsou proloženy 

Baroko v Šumperku

Toto zpodobnění Nejsvětější Trojice je řazeno mezi nejkvalitnější pozdně barokní sochařské práce v Šumperku.  
Foto: L. Kirkosová

Bludovské ulici. Kolem roku 1886 bylo sousoší 
renovováno a  přemístěno ke křižovatce Okružní 
a Žerotínovy ulice a odtud přeneseno na počátku 
sedmdesátých let minulého století na své současné 
místo. Kam? Při procházce Jiráskovými sady tuto 
sochařskou realizaci postřehnete jistě brzy. Je umís-
těna v  blízkosti šumperského kostela sv. Barbory, 
respektive na východní straně, u vchodu do kostela. 

Sloup Nejsvětější Trojice není vystavěn v  mo-
numentálních měřítkách, jak jsme většinou u  ta-
kových památek zvyklí. Základnu sloupu tvoří 
masivní postament složený z  nízké profilované 
patky, dříku a zaoblené římsy, dekorované ve středu 
rokajovým ornamentem. Na ni navazuje hranatý 
sokl rozšířený ve středu volutami, na kterých byly 
původně umístěny postavy andílků. Ty byly bohu-
žel ztraceny před rokem 1967. Každá strana sloupu 
je zdobena dobovým dekorem a reliéfem. Vepředu 
je zachycena postava Panny Marie Neposkvrně-
ného početí, na levé straně sv. Jan Nepomucký, na 
pravé sv. Šebestián a na zadní části sv. Josef, tedy 
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V listopadu se Šumperk začte do Zbytečné koroptve 
aneb Důvěrného sdělení Daniely Fischerové

Měsíc listopad se v Šumperku nese již třináctý rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s kni-
hovnou, SVČ Doris, kinem Oko, divadlem, muzeem, domem kultury, „ZUŠkou“ a šumperskými 
středními a základními školami nabídnou od neděle 5. listopadu další ročník literárního a filmo-
vého festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A zatímco loni se četl Ivan Kraus, letošní roč-
ník je věnován tvorbě Daniely Fischerové. Ta bude přítomna na všech akcích festivalu.

„Tento komorní festival si za svou existenci zís-
kal četné příznivce. Do čtení na různých místech ve 
městě, která provázejí hudební vystoupení, filmy, vý-
stavy a besedy, se zapojují všechny kulturní instituce 
ve městě, děti ve školách, herci ze Šumperka i odji-
nud, ochotníci, senioři čtoucí dětem,“ říká ředitelka 
Městské knihovny Kamila Šeligová a  připomíná, 
že neobvyklý projekt má své kořeny v  partner-
ském městě Bad Hersfeldu. Během uplynulých let 
si ovšem šumperská akce našla vlastní osobitou tvář. 
Společný oběma městům je nicméně její smysl – 
prostřednictvím jednoho konkrétního titulu připo-
menout význam četby pro každého z nás. Zatímco 
loni tak organizátoři učinili prostřednictvím Čítanky 
Ivana Krause, letos věnují pozornost tvorbě Daniely 
Fischerové, významné české spisovatelky, drama-
tičky, scenáristky, publicistky, autorky knih pro děti 
a mládeže a také autorky několika školních učebnic 
a pedagožky. 

Daniela Fischerová pracovala po studiích oboru dra-
maturgie a scenáristiky na pražské FAMU ve Filmovém 
studiu Barrandov, později působila jako redaktorka na-
kladatelství Orbis, od roku 1974 je ve svobodném po-
volání. Je autorkou rozhlasových her, krátkých scénářů, 
animovaných i  celovečerních filmů, povídek, knihy 
aforismů, spoluautorkou vědecko-populární publikace 
Hvězdy a  osudy a  učebnice Občanská výchova pro  
6.–9. ročník. Od poloviny 70. let se věnuje básnické 
a prozaické tvorbě pro děti. V roce 2012 jí vyšla kniha 
detektivních povídek Tři vraždy a král a v letošním roce 
v nakladatelství Mladá fronta povídková kniha Želvou 
proti zdi. 

„Ilustrátorkou letošní knížky, kterou opět vydává 
štítecké nakladatelství Veduta, je výtvarnice Alena Cr-
honková, jež vystudovala Pedagogickou fakultu UP 
v  Olomouci, obor čeština – výtvarná výchova. Dále 
studovala dálkově obor teorie kultury na FF UP Olo-
mouc a český jazyk a výtvarnou výchovu pro 3. stupeň 

zvýrazněnými písmeny tvořící chronogram. Na 
přední straně dojdeme k číslu 1756, na zadní straně 
po rozluštění vystoupí z textu rok 1757. Vyčíst tu 
lze rovněž jména stavebníků sousoší, kterými byli 
Johann Kaspar Langer a jeho manželka Marie Tere-
zie. Kromě těchto údajů je podstavec opatřen taktéž 
prosebnými nápisy svatých a informací o první re-
novaci památky. Přepis z přední strany zní: „DEO 
PER OPTIMO STATVA PRAESENS ERECTA 
EST A  JOANNE CASPARO LANNGER.“ Na 
levé straně je napsáno: „HEJLIGER IOHANNES 
VON NEPOMVCK BEHIETE DEINER WA-
HREN VEREHRER IHRE EHRE IETZT VON 
HIER ABER BRINGE IHRE SEELEN.“ Na pravé 

straně můžeme číst: „HEILIGER SEBESTIAN 
WENDE AB VON SCHOENBERG GIEFTIGE 
SEVCHEN Renowiert von Stadt Gemeinde Re-
nowiert 1886.“ A  vzadu je vytesáno: „MARIA 
THERESIA FHE WIRTHIN CASPARI LAN-
GERS BITTET O HEILIGER IOSEPH DEINE 
TREIJ WANN SIE WIRD HIER ABREISEN ZV 
IHRER RVHE.“ 

Socha byla v závěru roku 2002 zasažena při bouři 
padajícím stromem a sražena k zemi. Figuře Boha 
Otce se odlomila hlava, pravá polovina postavy 
byla z  velké části rovněž poničena. Naštěstí bylo 
sousoší opět renovováno, a tak může nadále krášlit 
i ochraňovat město. L. Kirkosová
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na FF UK v Praze. Téměř dvacet let působila jako ve-
doucí výtvarného oboru ZUŠ v Šumperku. Od roku 
1990 až do odchodu do důchodu učila na Gymnáziu 
v Zábřehu estetickou výchovu,“ podotýká Šeligová.

Festival Město čte knihu zahájí v neděli 5. listopadu 
již zmíněná výstava ilustrací Aleny Crhonkové ke knize 
Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení v informač-
ním centru na Hlavní třídě. Ještě před tím proběhne 
od 13 do 15 hodin v  informačním centru akce na-
zvaná Zkus to!, během níž si mohou příchozí vyzkou-
šet řemesla se studenty z místní střední školy železniční, 
technické a služeb a také zručnost s pedagogy ze šum-
perské „ZUŠky“. Vyrobit si budou moci například dře-
věnou originální záložku do své oblíbené knihy. 

V  pondělí pak odstartuje Čtenářská štafeta mezi 
základními a  středními školami. V  tento den budou 
navíc číst šumperští herci z  knihy v  pobočce SONS 
v  ulici 8.  května a  v  kavárničce Lalala ve společen-
ském středisku Sever v Temenické ulici. Úderem šesté 
podvečerní se v klášterním kostele uskuteční koncert 
hudební skupiny Tara Fuki. „Tyto dvě zpívající violon-
cellistky, Dorota Barová a Andrea Konstankiewicz-Na-
zirová, nabídnou zvukomalebnou polštinu. Z  knihy 
pak budou číst Olga Kaštická a Petr Král,“ prozrazuje 
ředitelka knihovny. 

V úterý 7. listopadu bude v muzeu zahájena výstava 
obrazů Ireny Šafránkové, jež ilustrovala většinu knih 
Daniely Fischerové. Při této příležitosti budou číst ze 
zmíněné knihy šumperští gymnazisté.

Středa 8. listopadu bude patřit kinu Oko. Od 17 ho-
din zde budou číst studenti místní „průmyslovky“. 
Úderem sedmé večerní se pak bude promítat film Ne-
úplné zatmění. Autorkou scénáře je Daniela Fischerová. 

Ve čtvrtek 9. listopadu přivítá festival autorku na  
přednášce nazvané Nomen Omen o historii, významu 
a osudové síle našich jmen. Naplánována je na druhou 
odpolední v knihovně v ulici 17. listopadu. Zájemci si 
mohou rezervovat místa k sezení na tel. č. 583 283 138 
nebo osobně v půjčovně pro dospělé. 

V 17 hodin se pak v klášterním kostele začtou do 
knihy Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení její au-
torka Daniela Fischerová a Ivana Plíhalová, o hudební 
doprovod se postarají žáci a učitelé ZUŠ Šumperk. 

V  pátek 10. listopadu zahraje místní divadlo 

pohádku Duhová zahrada, kterou autorka napsala 
přímo pro něj, a od sedmé podvečerní proběhne tra-
diční čtení šumperských ochotníků na Hrádku. 

V sobotu dopoledne chystají pořadatelé v rámci do-
provodného programu happening v  SVČ Doris na 
Komíně nazvaný Tam za tou duhou, určený rodičům 
a dětem. Večer pak v divadle od 18 hodin proběhne in-
scenované čtení místních herců a zájemci se mohou tě-
šit na besedu s autorkou Danielou Fischerovou, jež je 
naplánována na 19.30 hodin na Hrádku.

Celý festival zakončí nedělní promítání pohádek 
v kině Oko a ocenění dětí, které se zapojily do literární 
a výtvarné soutěže.  -zk, kš-

Program Město čte knihu 2017
Neděle 5. listopadu v 16 hodin v informačním cen-
tru na Hlavní třídě
Vernisáž výstavy ilustrací Aleny Crhonkové ke 
knize Daniely Fischerové Zbytečná koroptev 
aneb Důvěrné sdělení
Hudební vystoupení pěvecké oddělení ZUŠ 
Šumperk.

 
Pondělí 6. – pátek 10. listopadu
Čtenářská štafeta základními a středními školami 

Knihu Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení vy-
dává nakladatelství Veduta Štíty. 
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Pondělí 6. listopadu ve 13 hodin v  SONS v  ulici 
8. května 22
Pondělí 6. listopadu ve 14.30 hodin v Kavárničce La-
lala v Temenické ulici 5
Čtení z knihy Zbytečná koroptev aneb Důvěrné 
sdělení 
Z knihy čtou členové divadla Šumperk.

Pondělí 6. listopadu v 18 hodin v klášterním kostele
Tara Fuki
Zpívající violoncellistky Dorota Barová a  Andrea 
Konstankiewicz-Nazir. Dvě křehké dámy, dva sa-
metové hlasy, dvě violoncella a zvukomalebná pol-
ština. Z  knihy čtou Olga Kaštická a  Petr Král. 
Rezervace vstupenek – knihovna tel.  č. 583 283 
138.  Vstupné 80 Kč, studenti, senioři 60 Kč

Úterý 7. listopadu v 17 hodin v muzeu Šumperk
Duhové obrázky Ireny Šafránkové 
Zahájení výstavy Ireny Šafránkové. Z  knihy čtou 
studenti Gymnázia Šumperk.  Vstup volný

 
Středa 8. listopadu v 17 hodin v kině Oko
Čtení z knihy Zbytečná koroptev aneb Důvěrné 
sdělení 
Z knihy čtou studenti VOŠ a SPŠ Šumperk.   

Vstup volný
 

Středa 8. listopadu v 19 hodin v kině Oko
Neúplné zatmění
1982, režie Jaromil Jireš, 77 min., v rámci projekce 
Filmového klubu. Obtížné smiřování s náhlou slepo-
tou a průhled do nitra dospívající dívky, jíž se vinou 
zrakového postižení mění celý život.  Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 9. listopadu ve 14 hodin v knihovně v ulici 
17. listopadu 6
Nomen Omen
Přednáška Daniely Fischerové o historii, významu 
a osudové síle našich jmen. Rezervace míst k sezení 
na tel.č. 583 283 138 nebo osobně v půjčovně pro 
dospělé.  Vstup volný 

Čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele

Čtení z knihy Zbytečná koroptev aneb Důvěrné 
sdělení 
Z  knihy čte autorka Daniela Fischerová a  Ivana 
Plíhalová za hudebního doprovodu žáků a učitelů 
ZUŠ Šumperk.  Vstup volný

Pátek 10. listopadu v 16.30 hodin v divadle
Duhová zahrada
Pohádka Daniely Fischerové pro děti od 3 let. Hrají 
Kryštof Grygar, Karolína Hýsková, Olga Kaštická 
a Jan Kroneisl.  Vstupné 50 Kč

 
Pátek 10. listopadu v 19 hodin na Hrádku v divadle
Čtení z knihy Zbytečná koroptev aneb Důvěrné 
sdělení 
Z knihy čtou členové souboru D123.   

Vstupné dobrovolné

Sobota 11. listopadu od 9 do 12 hodin na Komíně
Tam za tou duhou
Zábavné hry a soutěže pro rodiny s dětmi.  Vstup volný

 
Sobota 11. listopadu v 18 hodin v divadle
Čtení z knihy Zbytečná koroptev aneb Důvěrné 
sdělení 
Z knihy čte Bohdana Pavlíková a herci šumperského 
divadla.  Vstupné 90 Kč, studenti, senioři 70 Kč

 
Sobota 11. listopadu v  19.30 hodin na Hrádku 
v divadle
Setkání na Hrádku
Beseda se spisovatelkou Danielou Fischerovou.  

Vstup volný

Neděle 12. listopadu v 9.30 hodin v kině Oko
Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže

 
Neděle 12. listopadu v 10 hodin v kině Oko
Animované pásmo pohádek – Pohádky z Větrné 
Lhoty autorky Daniely Fischerové   

Vstupné 20 Kč, oceněné děti zdarma
Poznámka: Autorka knihy Daniela Fischerová 
bude přítomna na všech akcích festivalu Město čte 
knihu 2017.



6 Blues Alive

nadšenou recenzi za druhou,“ podotýká dramaturg 
Blues Alive Ondřej Bezr.

Bluesová muzika samozřejmě nejsou jen kytary. 
Stejně ikonickým nástrojem žánru je foukací har-
monika. V projektu Blues Harp Explosion se sešli 
hned tři legendární zástupci první ligy amerických 
bluesových harmonikářů. Billy Branch v 70. letech 
založil spolu s Lurriem Bellem velmi populární ka-
pelu Sons of Blues, působil ale také jako studiový 
host řady dalších hvězd. Magic Dick je kromě sólo-
vých nahrávek spojen především s dlouholetým pů-
sobením v kapele J. Geils Band, v obměňovaném 
projektu Legendary Rhythm & Blues Revue se se-
tkal třeba s Buddym Guyem, Irmou Thomasovou 

„Díky státnímu svátku 17. listopadu, který letos 
připadá na pátek, jsme mohli rozšířit dobu konání 
o  jeden celý plnohodnotný festivalový koncert, 
který se odehraje už ve čtvrtek. V  jeho finále za-
hraje největší hvězda letošního ročníku, americký 
kytarista Jonny Lang,“ říká ředitel festivalu Blues 
Alive Vladimír Rybička a  prozrazuje, že o  Lan-
govo vystoupení usilovali řadu let. Teprve letos se  
ovšem podařilo sladit jeho evropské turné s termí-
nem šumperského festivalu.

Jonnymu Langovi je sice teprve šestatřicet, na 
hudební scéně se ale pohybuje už od čtrnácti, kdy 
coby „zázračné dítě“ zaujal bluesový svět svým de-
butem Smokin´ a  naděje do něj vkládané potvr-
dil světovým trhákem Lie To Me. Poslední z  jeho 
zatím sedmi alb Fight For My Soul okamžitě vy-
střelilo na první příčku prodeje mezi bluesovými 
deskami a  vedlo si nebývale dobře i  v  nadžánro-
vých žebříčcích. Langovu pozici podporuje množ-
ství jeho spoluprací s řadou dalších umělců, účast 
na kytarovém summitu Crossroads, pořádaném 
Erikem Claptonem, nebo účinkování v kultovním 
filmu Blues Brothers 2000.

Výjimečnou osobností současné scény je rov-
něž bluesový písničkář Eric Bibb. Ten nadchl 
publikum Blues Alive v roce 2012 ve dvojici s ma-
lijským zpěvákem Habibem Koitém. Nyní přijíždí 
tento bravurní kytarista a zpěvák mnoha zájmů se 
svým vysloveně bluesovým programem, jaký známe 
z  většiny jeho desek. „Bibbova činorodost je ne-
změrná. Zatímco například právě v  těchto dnech 
obdržel nejvyšší bluesové ocenění, Blues Music 
Award, za album The Happiest Man In The World, 
čerstvá novinka Migration Blues už sklízí jednu 

Držitel Grammy, americký kytarista Jonny Lang, trojice legendárních harmonikářů Blues Harp 
Explosion, čerstvý držitel Blues Award Eric Bibb, syrová dívčí kapela Jane Lee Hooker a rodinný 
muzikantský klan Mišíků. To jsou jména, která se objevují na 22. ročníku mezinárodního hudeb-
ního festivalu Blues Alive, který proběhne od 16. do 18. listopadu v šumperském domě kultury 
a na dalších již tradičních místech ve městě.

Kytarista a držitel Grammy Jonny Lang je hvězdou 
Blues Alive 2017, vůbec poprvé vystoupí celá rodina Mišíků

Výjimečnou osobností současné scény je bluesový pís-
ničkář Eric Bibb.  Foto: archiv
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Mišík se svou ženou Evou a  svými dětmi Marti-
nem, Bárou a Adamem. Bude to vůbec poprvé, kdy 
spolu tato hudebně nadaná rodina vystoupí na jed-
nom místě. „Povedlo se něco, v co jsme vzhledem 
k  vytížení všech zúčastněných vůbec nedoufali,“ 
glosuje vystoupení Mišíkových Vladimír Rybička.

Uspořádat akci takového rozsahu by samo-
zřejmě nebylo možné bez sponzorů. „V této souvis-
losti bych chtěl poděkovat našim marketingovým 
partnerům, především pak Daňovému poraden-
ství Tomáš Paclík, které je generálním partnerem 
už dvacátý rok. Bez pomoci všech bychom akci ta-
kového rozsahu nezvládli. Poděkování patří rovněž 
hanušovické Holbě a šumperským firmám Dormer 
Pramet a SHM. Velmi si vážíme i podpory Mini-
sterstva kultury ČR, Olomouckého kraje a města 
Šumperka,“ zdůrazňuje Rybička.

Podobně jako v minulosti se i letošní ročník fes-
tivalu Blues Alive těší zájmu médií. O šumperském 
bluesování pravidelně informují významné celo-
státní deníky a hudebně zaměřené časopisy. „Český 
rozhlas Olomouc opět zaznamená všechny festiva-
lové koncerty a v koprodukci s ním již tradičně vy-
dáme CD, které bude bonusem ke vstupence příští 
rok,“ konstatuje ředitel festivalu. Přesný program 
a více informací na www.bluesalive.cz.

nebo Tommym Castrem. A  James Harman si od 
bohaté sólové kariéry, čítající na dvě desítky nahrá-
vek, často odskakoval na pódia a do studií podpořit 
slavné kolegy Johna Lee Hookera, Alberta Kinga, 
Lowella Fulsoma nebo ZZ Top. „Na Blues Alive 
rádi zveme jednorázové projekty, v  nichž se jen 
krátkodobě, často na jediné turné, spojují hudeb-
níci, které obvykle nemáme možnost slyšet pohro-
madě. Letošní Blues Harp Explosion je projektem 
podobného typu,“ zdůrazňuje Rybička.

Festival Blues Alive dlouhodobě dbá také na 
představování mladých tváří světové bluesové 
scény. Jedním z takových nových jmen je Jane Lee 
Hooker, pětičlenná dívčí kapela z New Yorku, jež 
vloni debutovala albem No B!. „Na téhle kapele mě 
nejprve zaujal vtipný název. Pak jsem si poslechl je-
jich album a nadchl jsem se. Myslím, že takhle ně-
jak by blues hrály syrové rockové kapely typu L7, 
Hole nebo Babes In Toyland – kdyby to uměly,“ 
domnívá se dramaturg Bezr.

Tradiční sobotní tematické odpoledne bude letos 
věnováno „rodinným“ kapelám. Tedy souborům, 
ve kterých se ať už v  stabilní sestavě anebo výji-
mečně za účelem vystoupení na Blues Alive, sejde 
několik pokrevně spřízněných hudebníků. Beze-
sporu největší pozornost na sebe upoutá Vladimír 

Během prvního večera vystoupí držitel Grammy, ame-
rický kytarista Jonny Lang.  Foto: archiv

Tematické odpoledne bude věnováno „rodinným“ kape-
lám. Bezesporu největší pozornost na sebe upoutá Vla-
dimír Mišík se svou ženou Evou a dětmi.  Foto: archiv



8 Blues Alive

Britský rocker Phil Shoenfelt přijede s  kompletní 
vlastní kapelou Southern Cross, kterou založil v roce 
1995.  Foto: archiv

Ve čtvrtek se dostane ke slovu kapela Nocna zmiana bluesa s charismatickým Slawkem Wierzcholskim. Foto: archiv

Blues Alive odstartují Phil Shoenfelt & Southern 
Cross

V Praze už léta žijícího britského rockera Phila 
Shoenfelta samozřejmě zná každý, kdo se jen 

trochu zajímá, co se na domácí scéně děje. V kon-
textu Blues Alive připomeňme, že zde vystupuje už 
počtvrté. Letos přijíždí v sestavě, jež je pro něj nej-
typičtější: s  kompletní vlastní kapelou Southern 
Cross, kterou založil v  roce 1995. Přesto půjde 
o výjimečný program, který Phil Shoenfelt sestaví 
výhradně pro letošní vystoupení na Blues Alive. 
Půjde o  písně, jež mají podle jeho názoru z  jeho 
tvorby nejblíže k blues a jsou vybrány z reper toáru 
tří kapel: vedle Southern Cross také Fatal Shore 
a Dim Locator. Vystoupením ve čtvrtek 16. listo-
padu Shoenfelt uctí památku svého parťáka z Fa-
tal Shore, australského hudebníka Bruna Adamse, 
který zemřel v roce 2009.

Ještě před tím „rozjedou“ letošní bluesování 
Band Of Heysek. Parta hejsků, kteří skládají a hrají 
vlastní živočišné, syrově špinavé bluesové písně, jež 
vydali v září na debutovém albu.

Poté se dostane ke slovu kapela Nocna zmiana 
bluesa s charismatickým Slawkem Wierzcholskim, 
fenomenálním harmonikářem a zpěvákem, který je 
dnes jedním z  těch, kteří polskému blues udávají 
směr a „prodávají“ ho do zahraničí. Zároveň působí 
i jako festivalový dramaturg a příležitostný publici-
sta v časopise Twój blues.
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formace King Bee. Skupina, která zaujala odbornou 
porotu na letošním Blues Aperitivu, sice přijíždí z Pro-
stějova, ale jejím největším pozitivem je frontman 
velšský zpěvák a  kytarista Daley B. Williams,  
jenž je rodilým mluvčím v angličtině. 

Za Slovak Blues Project, který byl jedním z ví-
tězů letošního Blues Aperitivu, stojí starý známý, 
slovenský kytarista a zpěvák Ľuboš Beňa. V tomto 
seskupení ovšem svoje tradiční zaměření poněkud 
rozšiřuje. Jinak to ani nejde, ke spolupráci si vy-
bral Paľa Hrnčiríka a Mira Buzrlu, zástupce mladé 
muzikantské generace. Naopak dotyk s hlubokými 
bluesovými kořeny zajišťuje veterán slovenské scény 
Peter Bonzo Radványi. Vystoupí od 18.30 hodin ve 
foyer domu kultury.

Bex Marshallová, nositelka ocenění British Blues 
Award Bex Marshall, vyniká nejen jedinečným sty-
lem své hry na resofonickou kytaru, ale i dokonale 
stylovým zpěvem. „Bex posouvá hranice blues, její 
písně byly opakovaně označovány britskou hu-
dební kritikou jako „nadčasové, s  občasnými do-
teky geniality“. V  roce 2015 byla nominována 
v  kategorii „nejlepší sólový akustický umělec“ na 

Hostem čtvrtečního bluesování bude i americký 
Nick Schnebelen Band. Trio tvoří kvalitní hráči – 
vedle něj samotného to jsou basista Cliff Moore 
a bubeník Adam Hagerman.

Závěr čtvrtečního večera pak bude patřit Jonnymu  
Langovi, který byl na seznamu kandidátů na hlavní 
hvězdu Blues Alive pěknou řádku let. „Je to možná 
paradox, protože Langovi je teprve šestatřicet – a co 
to je za věk pro bluesmana? A přitom se nám zdá, 
že je jaksi „s námi“ už dlouhá, předlouhá léta. Je 
to jednoduché: na nezávislém labelu Jonny debu-
toval ve čtrnácti coby „zázračné“ bluesrockové dítě 
a hned druhé album Lie To Me, které vydal v šest-
nácti, vyšlo u  velkého vydavatelského koncernu 
a  dosáhlo platinového prodeje,“ připomíná Bezr 
a dodává, že z Langa se poté stala kytarová hvězda. 
„Koncert Jonnyho Langa je další ze splněných snů 
nejen dramaturgie Blues Alive, ale věříme, že i řady 
jeho letitých českých fanoušků,“ dodává dramaturg 
festivalu.

Den druhý: koncerty v  H-clubu, Slovak Blues 
Project a Zac Harmon

Letos popáté se dalším oficiálním šumperským 
dějištěm festivalu stane místní H-club. V  pátek 
17. listopadu se zde od 14 hodin představí pol-
ské Hot Tamales Trio, které obdrželo Cenu diváků 
Blues Aperitivu. Tato mladá polská trojice už sta-
čila získat řadu ocenění na festivalech našich sever-
ních sousedů. Mezi svými vlivy jmenují Delta blues 
a westernovou hudbu Ennia Morriconeho a své pís-
ničky docela vtipně označují za „manželství Bessie 
Smith a Edgara Allana Poea“. 

O  hodinu později bude H-club patřit Vince 
Agwada Triu. Osmapadesátiletý kytarista, zpě-
vák, skladatel a  producent Vince pochází z  Chi-
caga. Jeho otec byl hluboce zakořeněn v  tradiční 
africké hudbě a matka milovala blues, jazz a gospel. 
Jako kytarista se podílel na mnoha albech různých 
umělců. Na festivalovém koncertě jej doprovodí 
česká rytmika Matěj Černý na baskytaru a Tomáš 
Hobzek na bicí.

Foyer domu kultury v pátek od šesté podvečerní 
a  poté od 20.50 hodin „rozjede“ anglicko-česká 

V pátek nebudou chybět Slovak Blues Project.   
Foto: archiv
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představí američtí John Medeski´s  Mad Skillet. 
Klávesista, pianista a varhaník John Medeski je jed-
nou z největších jazzových hvězd současnosti a sku-
pina Mad Skillet se z přehršle jeho aktivit vymyká 
jednoznačným obrácením k  hlubokým kořenům 
bluesové a funkové hudby New Orleans. 

Večerní hlavní koncert v pátek 17. listopadu od-
startuje dvacet minut po deváté večerní dlouholetý 
kytarista, skladatel a  producent s mississippskými 
kořeny Zac Harmon. „Věnoval se různým dru-
hům hudby, vždy ale toužil postavit se „na bluesové 
nohy“, což se mu povedlo v roce 2002, kdy debu-
toval živým albem Live At Babe & Ricky´s  Inn. 
Na Blues Alive se vrací po osmi letech,“ připomíná 
Bezr.

Projekt Blues Harp Explosion, který žádného 
bluesového fanouška nenechá chladným, představí 

Evropských bluesových cenách. Na Bexině po-
sledním albu najdete louisianské blues potřís-
něné gospelem, obarvené bluegrassem, to vše navíc 
v  tempu vzrušujícího britského twistu,“ popisuje 
dramaturg festivalu. „Britské tornádo“ doprovodí 
v  pátek od 19.20 hodin česká rytmika ve složení 
Lukáš Kytnar – baskytara a Roman Vícha – bicí. 

Deset minut po osmé večerní se v hlavním sále 

Blues Alive

Bex Marshallová vyniká nejen jedinečným stylem své 
kytarové hry na resofonickou kytaru, ale i  dokonale 
stylovým zpěvem.  Foto: archiv

Večerní hlavní koncert v pátek 17. listopadu odstar-
tuje dlouholetý kytarista, skladatel a producent s mi-
ssissippskými kořeny Zac Harmon.  Foto: archiv

Projekt Blues Harp Explosion představí v pátek pořadatelé půldruhé hodiny před půlnocí.  Foto: archiv
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dobře znají, oba tu koncertovali v  rámci různých 
projektů. Nyní přijíždějí s rodinným triem, kde Pe-
třin zpěv a  akordeon a Bobkovu kytaru doplňuje 
jejich osmiletý syn Tomáš Jr., který s rodiči stabilně 
hraje v kapele už dva roky. 

Jan Martinek patří k absolutním legendám české 
bluesrockové kytary a jeho syn Lukáš k jejím nej-
větším současným hvězdám. „Málokdo ale asi ví, 
že ‚muzikantský Martinek‘ je ještě jeden: Lukášův 
starší bratr Jan jr. Ten je sice profesí novinářem, ale 
celý život se intenzivně věnuje hudbě, převážně té 
tvrdší, jako bubeník,“ podotýká Bezr. Rodinné se-
tkání na šumperském pódiu bude unikátní příleži-
tostí slyšet všechny tři Martinky pohromadě.

„Když vznikl nápad pozvat na tematické od-
poledne rodinné kapely, měl jsem sen, že by bylo 
hezké, kdyby se povedlo do Šumperka dostat i Vla-
dimíra Mišíka s  jeho syny Martinem a Adamem, 
kteří se hudbě profesionálně věnují. V pozitivní vý-
sledek jsem ale při vědomí vytíženosti všech tří moc 
nedou fal,“ přiznává dramaturg Bezr. O  to větší 
a příjemnější překvapení pro něj bylo, že Mišíkův 
manažer po nějakém čase poslal kladnou odpověď. 
A navíc nabídl, že s pánskou částí Mišíkovy muzi-
kantské rodiny přijede i ta dámská. Tedy Vladimí-
rova manželka Eva a dcera Bára.

pořadatelé půldruhé hodiny před půlnocí. Spo-
lečně s  doprovodnou kapelou se totiž na jednom 
pódiu sejdou skutečné žijící legendy foukací har-
moniky. Billy Branch je v  tuto chvíli možná vů-
bec nejvýznamnějším harmonikářem ve stylu 
chicagského blues. Magic Dick vedle harmoniky 
ovládá i trubku a saxofon a se všemi těmito nástroji 
se proslavil především v rámci v USA populární ka-
pely J. Geils Band, kterou v roce 1965 spoluzaložil. 
James Harman je pak mimořádně zkušeným muzi-
kantem už od svého raného mládí. 

Následovat budou jam sessions ve foyer domu 
kultury a v pivnici Holba.

Sobota se nese ve znamení rodinných kapel,  
ty budou vévodit tematickému odpoledni

Festival Blues Alive připravuje pro své návštěvníky 
výjimečný hudební zážitek v  podobě tematického 
odpoledne věnovaného rodinným kapelám. Na jed-
nom pódiu se sejde a zahraje celá rodina Vladimíra 
Mišíka – jeho manželka Eva, synové Martin a Adam 
a dcera Bára. Jak se hudební talent dědí mezi genera-
cemi, navíc ukážou trio Petry Börnerové s manželem 
a  osmiletým synem a  společný koncert „tří Mar-
tinků“: Jana a jeho synů Lukáše a Jana jr.

Sobotní program festivalu odstartuje film Nechte 
zpívat Mišíka, který natočila režisérka Jitka Něm-
cová. Složen je z mozaiky jeho vzpomínání, písní, 
dobových i osobních archivů, z rozhovorů s kolegy, 
blízkými přáteli a rodinou. Na něj pak naváže te-
matické odpoledne zaměřené na rodinné kapely. 
Tři zajímavé muzikantské rody pozvali pořadatelé 
Blues Alive právě letos.

„Ve světě je to vcelku běžné, že se hudební talent 
dědí mezi generacemi. Rodiče asistují u  prvních 
hudebních krůčků svých ratolestí, ale v pozdějších 
letech se už s nástroji či mikrofony setkávají spíše 
výjimečně. Podobné to je i na české hudební scéně, 
která se může pochlubit několika takovými zajíma-
vými muzikantskými rody. Tři z nich jsme pozvali 
na letošní tematické odpoledne,” vysvětluje Ond-
řej Bezr. 

Petru Börnerovou a  jejího manžela Tomáše 
„Bobka“ Bobrovniczkého návštěvníci Blues Alive 

Petra Börnerová vystoupí v rámci tematického odpole-
dne.  Foto: archiv
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Festival uzavřou Hugo Race, Cheap Tobacco, 
Eric Bibb a Castro Coleman

22. ročník Blues Alive uzavřou další hvězdy, jako 
jsou psychedelický „temnař“ Hugo Race, uskupení 
Jane Lee Hooker, písničkář Eric Bibb nebo Mr. 
Sipp, čerstvý objev americké bluesové scény, nazý-
vaný také The Mississippi Blues Child.

Pokud bude pravidelným návštěvníkům festi-
valu tahle kapela něčím povědomá, budou jistě na 
správné stopě: vznikla totiž personálním a  zčásti 
i stylovým převratem v souboru Bluesraiders, který 
už v  Šumperku účinkoval v  letech 2013 a  2014. 
Kapela je dítětem Jána Liteckého-Švedy jr. Mississi-
ppi Mixtape. Vystoupí od šesté podvečerní ve foyer  
domu kultury.

Na pódiu ji poté vystřídá polská mladá čtveřice 
Cheap Tobacco, která si porotu loňského Blues 
Aperitivu získala osobitým přístupem a  naprosto 
profesionálním výkonem. Ozdobou kapely je vy-
nikající zpěvačka Natalia Kwiatkowska, která tvoří 
vynikající tým s kytaristou Robertem Kapkowskim.

Člověk nemusí vládnout bůhvíjakým fištrónem, 
aby mu došlo, že Hugo Race, známý psychedelický 
„temnař“, má v oblibě bluesmana Johna Lee Ho-
okera. Spousta Raceovy hudby totiž s  Hookerem 
úzce souvisí. Což samozřejmě neznamená, že Race 
z  Hookera bezostyšně krade. Je to prostě jakési 

vzájemné vyladění. A  tak to, že Race nyní nato-
čil v duu s dlouholetým parťákem z The True Spi-
rit, harmonikářem Michelangelem Russem, celou 
hookerovskou desku, vlastně není až tak velké pře-
kvapení. Zvuková špína se tu kříží s  krystalickou 
čistotou. Přesně takový „Hookerův dnešní svět“, 
alespoň podle Race a Russa, je. Naživo to bude ne-
pochybně mimořádný zážitek.

Dana „Danger“ Athens, Hail Mary Z, Tracy 
Hightop, Melissa „Cool Whip“ Houston a  Tina 
„T-Bone“ Gorin. Ne, to nejsou jména z  drsného 
komiksu, nýbrž sestava kapely, která si „přechy-
lovací“ přesmyčkou vetkla do názvu jméno jed-
noho z  největších bluesových klasiků, jehož sté 
výročí narození si shodou okolností letos připomí-
náme. „Jako první mě zaujal ten vtipný název, te-
prve pak jsem si poslechl jejich debutové album No 
B.! – a byla to láska na první poslech. Ty holky hrají 
blues s podobným feelingem, jaký mívaly mé oblí-
bené holčičí rockové kapely z první poloviny 90. let 
typu Babes In Toyland nebo L7,“ domnívá se On-
dřej Bezr, podle něhož jsou to „černé kobyly“ letoš-
ního ročníku.

Když v  roce 2012 odehrál Eric Bibb na Blues 
Alive svoje společné vystoupení s  malijským 

Ozdobou kapely Cheap Tobacco je vynikající zpě-
vačka Natalia Kwiatkowska.  Foto: archiv

V  sobotu se mohou bluesoví fanoušci těšit na Huga 
Race, známého psychedelického „temnaře“.   

Foto: archiv
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kytaristou Habibem Koitém v projektu Brothers In 
Bamako, byl natolik spokojen s festivalovým servi-
sem a s reakcemi šumperského publika, že projevil 
přání zahrát si zde při nejbližší příležitosti znovu, 
tentokrát mimo své vedlejší projekty, a prezentovat 
hudbu, která je pro něj nejtypičtější, tedy akustic-
kou podobu blues. Ladění termínů trvalo dlouhých 
pět let, než obě zúčastněné strany dosáhly možnosti 
naplnění svého přání.

Eric Bibb (1951) se nemohl narodit lépe. Jeho 
otcem byl Leon Bibb, jeden z písničkářů, kteří pů-
sobili v 60. letech na rozvíjející se newyorské scéně. 
Za strýčka měl slavného jazzového pianistu a skla-
datele Johna Lewise ze stylotvorného Modern Jazzz 
Quartetu. Kmotrem mu byl slavný černý zpěvák 
Paul Robeson a domů k Bibbovým chodila spousta 
dalších „strejdů“ z hudební branže. Přestože první 
desky natočil už v 70. letech a na hudební scéně se 
pohyboval nepřetržitě, hlavní etapa Bibbovy kari-
éry začala až v deváté dekádě. Tehdy se zdvihl zá-
jem o  hudebníky, kteří revitalizovali meziválečné 
akustické blues a vystavěli na něm každý svůj své-
bytný rukopis. 

Jedenačtyřicetiletý Castro Coleman, jak zní ob-
čanské jméno Mr. Sippa, bývá také nazýván The Mi-
ssissippi Blues Child, podle bluesové pravlasti, v níž 
se narodil a  zahájil svoji muzikantskou dráhu. Pa-
tří k čerstvým objevům americké bluesové scény, do 
povědomí veřejnosti jej doslova vystřelilo vítězství 
v kategorii nejlepšího alba nového umělce v nejpres-
tižnějších žánrových cenách Blues Music Awards, 
jehož vloni dosáhl za druhé album The Mis sissippi 
Blues Child. Skvělý instrumentalista, zpěvák a zku-
šený showman, jehož styl tvaroval odkaz starých mi-
strů z Mississippi a B.B. Kinga, stejně jako americký 
gospel, si zahrál menší roli kytaristy ve velmi zdaři-
lém biografickém filmu o Jamesi Brownovi Get On 
Up v produkci Micka Jaggera.

Koncertování doprovodí jam sessions, vstupenky 
jsou již téměř vyprodané

Nedílnou součástí každého ročníku Blues Alive 
jsou tradiční noční jam sessions. Letos proběhne 
opět afterparty po čtvrtečním koncertování. Jejím 

dějištěm bude Pivnice Holba a  hlavním účastní-
kem bude Phil Shoenfelt and Southern Cross. 

Páteční a  sobotní jam sessions budou po skon-
čení hlavního večerního programu hostit dvě 
místa, a  to foyer domu kultury a  Pivnice Holba. 
V pivnici se mohou posluchači v pátek těšit na Slo-
vak Blues Project a v sobotu na Cheap Tobacco. Ve 
foyer pak v pátek na na King Bee a v sobotu 18. lis-
topadu na Mississippi Mixtape. 

Pro Blues Alive už několik let platí, že všichni, 
kteří si nechtějí listopadové bluesování nechat ujít, 
by si měli včas opatřit vstupenky. „Na festival se 
sjíždějí fanoušci z celé republiky a také Evropy. Bo-
hužel se stává tradicí, že právě oni si lístky objed-
nají a na domácí pak nezbydou. A  to je i  případ 
letošního ročníku. Již nyní jsou vstupenky na pá-
teční a sobotní koncertování vyprodané a zbývá jen 
několik málo na čtvrteční koncert. Je ale možné, 
že v době, kdy vyjde toto číslo, nebudou už ani ty 
k dostání,“ připouští ředitel domu kultury. 

Text zpracovala Z. Kvapilová, foto: Blues Alive
Závěrečná poznámka
Bližší informace na www.bluesalive@cz. Vstupenky 
lze koupit v pokladně DK ve všední dny od 14 do 
18 hod., tel. č. 583 214 279. Vstupenky na Blues 
Alive 2017 jsou v  prodeji na festivalovém webu 
www.bluesalive.cz a  v  pokladně Domu kultury 
Šumperk.

Jedenačtyřicetiletý Mr. Sipp bývá také nazýván The 
Mississippi Blues Child.  Foto: archiv
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Historické toulky Šumperskem už podruhé

S podzimními dny se do rukou čtenářů dostává druhý díl Historických toulek Šumperskem. Po-
kračování úspěšného prvního dílu představil autor, Drahomír Polách, 13. září v Městské knihovně 
Šumperk.

Knihu Drahomíra Polácha Historické toulky Šumper-
skem II vydalo štítecké nakladatelství Veduta Pavla 
Ševčíka. 

Na úvod se v nové knize vydává s profesorem Ja-
nem Havelkou a  jeho studenty na Praděd v době 
počátků turistiky v Jeseníkách a věru je to zajímavé 
čtení. Po úsměvném putování jesenickou přírodou 
a téměř hororové noci na Františkově myslivně se 
vzápětí přesuneme do poklidného údolí Desné, 
abychom sledovali osudy hrobky podnikatelské 
rodiny Kleinů, tentokrát v  Loučné nad Desnou. 
V dalších kapitolách vedle medailonků umělců pů-
sobících v regionu vniká autor do záhad spojených 
se známými i zapomenutými místy na Šumpersku.

Z  osobností umělců připomene malíře kostel-
ních obrazů Franze Winklera z Hynčic pod Suši-
nou, malířskou rodinu Austů z Adamova u Velkého 
Vrbna, díla sochařů z  Jesenicka v našem regionu, 
ale také tvorbu architekta Ernsta Hantschla na 
Šumpersku a osobnost básníka a  spisovatele Her-
manna Lönse. S velkolosinským zámkem jsou spo-
jeny dvě zajímavosti, záhada kachlí na kamnech 
v rytířském sále a otázka, zda byl velkolosinský zá-
mek místem děje Grillparzerovy tragédie Pramáti. 
V těchto kapitolách Drahomír Polách rozvíjí řadu 
hypotéz a nechává na čtenáři, aby si o přečteném 
udělal vlastní závěry. S  Velkými Losinami sou-
visí i  putování za prvopočátky žerotínského rodu 
až k ruskému bojarovi Bludovi a  také otázka, zda 
v  16. století existovali dva Janové ze Žerotína na 
Losinách. V obou případech nechává autor získané 
poznatky otevřené pro další bádání.

Samostatnými celky jsou tři kapitoly o  moro-
vých epidemiích na Šumpersku a povídání o císaři 
Josefu  II. K  hrůzostrašným vypravováním náleží 
pověst o Kolbově mlýně, k níž autor hledá histo-
rická fakta v pramenech, a hororovými pověstmi je 
opředena také samota Lesní mlýn u Velkého Vrbna, 
jejíž novodobou historii Drahomír Polách sleduje. 
Zde se již pohybuje na pevné půdě historických 

pramenů, které využívá k vylíčení osudů olšanského 
rodáka Hanse Nibela, slavného šéfkonstruktéra 
firmy Mercedes, ale také životních cest ušlechtilého 
lékaře a  primáře šumperské nemocnice Augusta 
Hagera a propagátora slunečních a vzdušných lázní 
v Šumperku Franze Schuberta. Do období okupace 
nás zavádí kapitola o  detonaci muničního skladu 
v Hanušovicích a velice pravděpodobné uskutečňo-
vání nacistického programu Lebensborn ve velko-
losinských lázních. To samozřejmě z  obsahu není 
vše. Knihu uzavírá opět úsměvné povídání o kuri-
ózní míčové hře hasičů na Šumpersku a Zábřežsku 
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Společnost Vistafilm točí Poslední útěk Jeronýma Pražského

Na film „Jan Hus – cesta bez návratu“, který vznikl v  šumperské společnosti Vistafilm manželů 
Ivy a Luboše Hlavsových, navazuje snímek nazvaný Poslední útěk Jeronýma Pražského. Film na-
táčí šumperský režisér Lubomír Hlavsa podle scénáře Mileny Štráfeldové. Mnohé ze scén přitom 
točili v říjnu filmaři přímo v Šumperku.

Hrané pětasedmdesátiminutové dokumentární 
drama si klade za cíl přiblížit především mladé ge-
neraci myšlenky významných českých osobností, 
mnohdy nedoceněných. Tvůrcům se přitom poda-
řilo získat pro spolupráci „hereckou elitu“. Vedle 
protagonisty Ondřeje Vetchého ve snímku účin-
kují Petr Kostka, Alois Švehlík, Vladimír Beneš, 

Jan Novotný, Jitka Čvančarová, Radek Holub, Vla-
dimír Kratina, Vladimír Beneš a další. Šumperané 
pak v něm poznají i ředitele divadla Matěje Kašíka 
a  další známé tváře, například Petra Komínka či 
Petra Konupčíka.

Film vzniká v koprodukci s Českou televizí Brno 
za podpory Olomouckého kraje a  ve spolupráci 

Některé scény točili filmaři i v šumperském klášterním kostele.  Foto: P. Kvapil

zvané německy Wasserstrahlball, u  které muselo 
bývat hodně veselo.

Jak je již tradicí v knížkách Drahomíra Polácha, 
texty doprovází řada fotografií, které čtenáři přibli-
žují osoby, místa, umělecké předměty i  události. 
Historické fotografie střídají snímky ze současnosti, 
reprodukce kreseb a maleb, plány a především his-
torické mapy zachycující místa, o  kterých autor 
hovoří. Jsou rovnocenným partnerem napsaného 

a tvoří s ním nedělitelný informační celek.
Knihu Drahomíra Polácha Historické toulky 

Šumperskem II vydalo ve vkusné úpravě, obdobně 
jako již první díl, nakladatelství Pavel Ševčík – 
VEDUTA ve Štítech. Lektorskou pomoc poskytl 
Zdeněk Gába. Pokračování Toulek věnoval autor 
památce svých přátel Karlu Čunderlemu a  Ger-
hardu Wanitschekovi.  

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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s Jeseníky Film Office. Záštitu nad projektem pře-
vzal primátor statutárního města Olomouce An-
tonín Staněk. Snímek má plánovanou televizní 
premiéru příští rok v  květnu a  připravuje se také 
předpremiéra v šumperském Kině Oko.

Manželé Lubomír a  Iva Hlavsovi spolupracují 
s českou televizí Brno téměř dvacet let. Vedle Křes-
ťanských magazínů a Cest víry se jim podařilo pro-
sadit v televizi vysílací okno pro pořad EXIT 316 
a EXIT MISE, jehož byli autory. V posledních le-
tech se pak zaměřili na velké hrané a polohrané do-
kumenty a filmy z protestantské historie v Čechách 
a na Moravě. Jejich loňský snímek o Janu Husovi 
ocenil Olomoucký kraj za přínos v oblasti kultury 
a filmu. Více informací o filmu najdete na www.vi-
stafilm.cz -zk-

Film, Publikace

Robert Poch vydává hororovou fantasy pro děti Qinrai

V  hlavních rolích se představí Ondřej Vetchý, na 
snímku s Petrem Kostkou.  Foto: L. Pešková

Obálka je dílem Daniely Pochové, jež knihu ilustro-
vala.  Foto: archiv

Hororová fantasy pro děti Qinrai vyjde poslední 
říjnový den. Jejím autorem je Šumperan Robert 
Poch. Její „uvítání“ proběhne ve čtvrtek 7. prosince 
v 17 hodin v šumperské knihovně.

Vzpomínáte? Když vám bylo deset let, vaše sny 
byly realitou. Vydejte se s Vilémem na cestu plnou 
dobrodružství a snění. 

Desetiletý hrdina v kómatu putuje se svou ještě 
nenarozenou sestrou Julií, tajemným Mágem, mlu-
vícím kocourem Parcifalem a  čarodějem Světlo-
nošem snovou krajinou Qinrai plnou čarovných 
bytostí, skřetů, podivných zvířat a rostlin. Zde také 
čelí nejrůznějším dobrodružstvím a také nástra-
hám, jejichž smyslem je nalézt sebe sama a  vrátit 
se do života. Je zřejmé, že se autor dobře orientuje 
v žánru fantazy, dokáže stvořit vlastní svébytný svět 
a  v něm klasický poutavý příběh o dítěti, jež po-
stupně nalézá sílu postavit se smrti v mnoha podo-
bách (smrt rodičů, smrt oblíbené kočky, nemoc).

Celkové hororové ladění textu, stále přítomný po-
cit tragédie, komplikovaná struktura příběhu jsou ve 
vhodný okamžik prodchnuty jemnou esencí humoru. 
To knihu předurčuje stát se příjemným literárním 
a uměleckým zážitkem i dospělému čtenáři. -red-
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Jaroslav Minář (*1946), rodák z  Postřelmova 
svou uměleckou tvorbou zasahuje do oborů malby, 
volné a  užité grafiky a  sochařství. Nejvíce věnuje 
svůj talent užité grafice, kde se specificky zaměřuje 
na téma ex libris.

Hlavním myšlenkovým prostředkem k  vyjád-
ření uměleckého konceptu díla je síla symbolu po-
staveného na poetice. Tím se dostává jeho dílo na 
plochu, jejíž hranice jsou vytvářeny mezi expresio-
nismem a surrealismem. Jeho expresivní projev po-
užívající výrazné symbolické znaky zdůrazňuje až 
psychologické momenty námětu. Jeho umělecké 
dílo vychází přímo z duše a velmi citlivě předkládá 
dílo protkané nadsázkou, která právě pomáhá ke 
stupňování výrazu. Symbolická stránka jeho grafic-
kého díla se neopírá pouze o definici stylu. Umě-
lecké dílo v jeho podání má daleko širší výraz, a to 
dotáhnout dílo do jednoznačného projevu vlast-
ního poetického sdělení. V  díle Jaroslava Mináře 
má symbolika veliký význam k  pochopení poe-
tické stránky námětu. Nejprve nutí diváka vnímat 
své dílo i  drobnou grafiku v  její obsahové celist-
vosti. Zde se právě projevuje účinek rozmanitostí 
ovlivňujících fantazii pomocí jednotlivých detailů 
a částí. Teprve až následně si divák tvoří vlastní od-
povědi a  dotváří svou vlastní polohu poetiky, ly-
riky, logických vazeb, které srovnává s  osobní 
zkušeností. Není to lehké, takto, doslova, analy-
zovat představené dílo, ale výsledek nás velmi mile 
překvapí. Z díla Jaroslava Mináře jednoznačně vy-
plývá, že rozličné jednotlivosti tvořící kompozici 

ZUŠ Šumperk, Výstava

V Eagle Gallery představují poetiku Jaroslava Mináře

ZUŠ Šumperk

V Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a je k vidění výstava postřelmovského výtvarníka Jaroslava 
Mináře. Nese název Poetika. Výstava potrvá do 23. listopadu a bude zakončena dernisáží.

J. Minář: Romantické klávesy 

přednáší smyslovou tvářností a dosahuje tak velmi 
významného myšlenkového koloritu a prožitku. 

Během své kariéry realizoval 35 samostatných 
výstav (Postřelmov, Šumperk, Olomouc, Praha, 
USA a další), dále své dílo prezentoval i na 38 spo-
lečných výstavách (např. Praha, Ostrava, Šumperk, 
Olomouc, Rakousko). V  zahraničí je svým dílem 
zastoupen v řadě soukromých sbírek i ve sbírkách 
státních institucí, do bohaté škály jeho zastoupení 
můžeme zahrnout například Argentinu, Austrálii, 
Belgii, Čínu, Dánsko, Francii, Holandsko, Chor-
vatsko, Itálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Kuvajt, 
Kypr, Mexiko, USA a mnoho dalších.  

Z. Přikryl, kurátor galerie

Pondělí 13. listopadu od 18 hodin v koncertním sále 
ZUŠ 
Hudební podvečer 

Bližší informace: 
Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 
11, http://www.zus-sumperk.cz.
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době pro londýnský Hyperion. Jeho diskografie 
zahrnuje mj. Bachovy suity, Šostakovičovy kon-
certy, ale i Foerstrův koncert nebo Rubinsteinovy 
sonáty.

Terezie Fialová patří mezi výrazné postavy 
mladých českých pianistů. Je vyhledávanou ko-
morní partnerkou mnoha předních českých i za-
hraničních sólistů. S  orchestrem debutovala již 
jako dvanáctiletá a do svých dvaceti let se věno-
vala paralelně také hře na housle, a  to v  mezi-
národním měřítku. Absolventka pražské HAMU 
a Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
je laureátka několika mezinárodních soutěží, vy-
stupuje pravidelně na významných festivalech. 
Je členkou klavírního tria Eben trio (vítězství na 
mezinárodní soutěži komorních souborů v Lau-
sanne a  Cena Českeho spolku komorni hudby 
České filharmonie za rok 2012). Jako jediná 
česká pianistka se zúčastnila prestižní Verbier 
Festival Academy 2013 ve Švýcarsku pod vede-
nim M. Presslera a  G. Takacze-Nagye a  F. Ra-
dosze. Úspěšný debut na mezinárodním festivalu 
komorní hudby v  americkém Newportu 2014 
kritika označila jako „stunning performance and 
very bright future“. Podílela se na natočení tří 
CD pro Arcodiva Prag, deska věnovaná skladateli 
Petru Ebenovi získala ocenění „Recording of the 
Months“ a „IRR Outstanding“ na britském hu-
debním webu. Terezie patří mezi Yamaha Artists 
pro Českou republiku. R. Janků

Jiří Bárta, iniciátor, umělecký ředitel a spolu-
zakladatel Mezinárodního hudebního festivalu 
komorní hudby v Kutné Hoře, patří již od 90. let 
ke špičce violoncellistů své generace. V rámci své 
rozsáhlé koncertní činnosti vystupuje ve spolu-
práci s  předními interprety a  orchestry ve vý-
znamných koncertních síních a na festivalech po 
celé Evropě, v Americe, Japonsku a Austrálii.

Je nadšeným propagátorem soudobé hudby, 
spolupracoval mj. s  Petrem Ebenem, Markem 
Kopelentem, Peterem Grahamem, Pavlem Zem-
kem, Martinem Smolkou či Ondřejem Kukalem. 
Mnoho skladeb, často pro něj napsaných, uvedl 
v české nebo světové premiéře.

Neváhá znovuobjevovat i  skladby méně zná-
mých skladatelů 19. století, prakticky se zajímá 
i o autentickou interpretaci staré hudby, vášnivě 
se věnuje komorní hudbě.

Je držitelem řady významných ocenění, mimo 
jiné například Hammer Rostropovich Award 
(Los Angeles 1991), Europäische Förderpreis für 
Musik (Drážďany 1991), cen měsíčníku Harmo-
nie za nejlepší českou nahrávku klasické hudby 
(1995, 1999), Klassik Heute Empfehlung, Gra-
mophone Editor’s  Choice, Grammy Award 
London (za společnou nahrávku písňového re-
pertoáru s  Magdalénou Koženou) a  mnoha 
dalších.

Kromě Supraphonu Jiří Bárta natáčel i  pro 
firmu Lotos, Deutsche Gramophon a v poslední 

Klasika Viva

Listopadová Klasika Viva nabídne 
Jiřího Bártu a Terezii Fialovou
Další koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 20. listopadu. Odehraje se ve společnosti Jiřího 
Bárty, který patří ke špičce violoncellistů své generace, a Terezie Fialové, jež se postará o klavírní 
doprovod. V rámci své rozsáhlé koncertní činnosti vystupují ve spolupráci s předními interprety 
a orchestry ve významných koncertních síních a na festivalech po celé Evropě, v Americe, Japon-
sku a Austrálii. V šumperském klášterním kostele nabídnou v rámci programu „Melancholia“ od 
19 hodin skladby Jeana Sibelia, Dmitrije Šostakoviče a Ludwiga van Beethovena. Vstupenky za 
sto šedesát korun si mohou zájemci objednat na www.klasikaviva.cz nebo si je koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk.
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Dům kultury

Středa 1. listopadu od 19 hodin ve velkém sále DK
4TET
Již více než patnáct let udivuje diváky svými ne-
uvěřitelnými pěveckými, ale i  hereckými výkony 
a nápady vokální seskupení 4TET (Jiří Korn, Jiří 
Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník). Gentle-
mani v  cylindrech opět připravili originální po-
dívanou v  nové verzi programu, který bude 
v premiéře představen i v Šumperku.   
Vstupné na sezení za 290, 390, 490, 590 a 690 Kč

Pátek 3. listopadu od 18 hodin v kině Oko
Horování: Snow Film Fest
Tradiční podzimní přehlídka těch nejlepších filmů 
se zimní tematikou opět zahrnuje snímky, které 
byly v  předchozím roce oceněny na nejprestiž-
nějších světových festivalech. Vybrané filmy jistě 
zaujmou každého milovníka sněhu, ledu a  zim-
ních sportů obecně. Více na www.SnowFilm.cz. 
  Vstupné 130 Kč,  

se vstupenkou na sobotní Horování sleva 20 Kč

Sobota 4. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK
Horování
25. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turistů 
a milovníků extrémních sportů i přírody. Mára Ho-
leček (Satisfaction), Igor Koller (50 roků na ska-
lách a  horách), Jáno Smola (Patagonie), Petra 
Růžičková (Jordánsko), Jindřich Bednář (výstava 
fotografií). Moderuje Hana Písková, po celý ve-
čer hraje Beg Bie Country. Doprovodný program: 
SOUTĚŽ V  BOULDERINGU! (pořádá Ho-
ral Šumperk) – informace a propozice najdete na 
www.horalsumperk.cz. Hlavním partnerem Horo-
vání je Pivovar Holba a město Šumperk. Mediální 
partneři: Týden na severu, REJ.cz a  MenuSum-
perk.cz.  Vstupné v předprodeji 120 Kč,  

v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Pondělí 5. listopadu – neděle 12. listopadu
Město čte knihu

Třináctý ročník literárního a  filmového festi-
valu bude prezentovat tvorbu významné české spi-
sovatelky, dramatičky, scenáristky, publicistky, 
pedagožky a autorky knih pro děti a mládež a také 
několika školních učebnic Daniely Fischerové. Po-
drobný program najdete na www.mestocteknihu.cz.

Neděle 12. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
Nejmladší zpěvačky a  zpěváci Šumperského dět-
ského sboru se představují veřejnosti.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 16. – sobota 18. listopadu v prostorách DK
BLUES ALIVE
Jonny Lang (USA) a mnoho dalších
XXII. ročník největší středoevropské přehlídky 
bluesové muziky. Bližší informace a on-line rezer-
vace na www.bluesalive.cz.

Pondělí 20. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele
Klasika Viva: Jiří Bárta (violoncello) & Terezie 
Fialová (klavír)  
Listopadová část cyklu Klasika Viva se odehraje ve 
společnosti Jiřího Bárty, který patří ke špičce vio-
loncellistů své generace, a  Terezii Fialové, jež se 
postará o klavírní doprovod. V rámci své rozsáhlé 
koncertní činnosti vystupují ve spolupráci s před-
ními interprety a  orchestry ve významných kon-
certních síních a  na festivalech po celé Evropě, 
v Americe, Japonsku a Austrálii.   

Vstupné 160 Kč, s kartou KPKV 80 Kč

Čtvrtek 23. listopadu od 19 hodin ve velkém sále DK
Horkýže Slíže, ZakázanÝovoce, Mean Messiah
Za svou pětadvacetiletou kariéru si skupina vybu-
dovala na Slovensku i v České republice velice so-
lidní pozici, kdy na svých samostatných štacích 
vyprodává kluby i sportovní haly. Určitě se můžete 
těšit na netradiční dekorace, nebo Kukovy origi-
nální a nepředvídatelné fórky. Na každém koncertu 
se objeví nečekané momenty překvapení a několik 
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Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME
1. prosince  STUŽKOVACÍ PLES 
 VOŠ A SOŠ ŠUMPERK
2. prosince  STUŽKOVACÍ PLES 
 GYMNÁZIA ŠUMPERK
3. prosince  KONCERT PRO DĚTI:
 BOMBARĎÁK
3. prosince  I. ADVENTNÍ KONCERT
10. prosince  POHÁDKA NA NEDĚLI: 
 ČERTOVSKÁ POHÁDKA
10. prosince  II. ADVENTNÍ KONCERT
13. prosince  HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA
16. prosince  VÁNOČNÍ KONCERT ŠDS
17. prosince  III. ADVENTNÍ KONCERT
18. prosince  IV. ADVENTNÍ KONCERT
20. ledna  PLES PRAMET TOOLS
23. ledna  TRIO INFLAGRANTI 
 A JOSEF VOJTEK
25. ledna  LUBOMÍR BRABEC

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, e-
-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.
cz, www.bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

hostů.  Vstupné v předprodeji 300 Kč,  
v den akce 350 Kč

PRO DĚTI
Neděle 5. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
O princezně Mlsalce
Pohádka o princezně, která tak dlouho mlsala, až 
z toho onemocněla. Kdo a jak ji uzdraví? To už se 
nechte překvapit. Hraje Divadýlko z pytlíčku.  

Vstupné 70 Kč

Neděle 26. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Když jde kůzle otevřít
Veselé představení na motivy známé české pohádky 
o  chytrých kůzlátkách a  vlkovi, kterému se přes 
veškerou snahu nepodařilo kůzlátka přechytračit. 
Hraje Hravé Divadlo.

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 1. listopadu do 3. prosince
Petr Válek (*1976): „Naboso lesem“, malba
Výstava prací mladého výtvarníka z  Loučné nad 
Desnou. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 
1. listopadu od 18 hodin. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, 
který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 

Dům kultury, Koncert

Vokální seskupení 4TET Jiřího Korna přiveze 
originální koncertní podívanou

Gentlemani v  cylindrech opět připravili originální koncertní podívanou, která měla premiéru 
v září 2015 a v Šumperku se premiérově uvádí 1. listopadu.

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom oso-
bitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí 
s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího 
Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný 
design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, pře-
kvapivě originální pojetí aranžmá a  neotřelé har-
monie Jiřího Škorpíka i  temperamentní herecké 

a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti. To vše 
rozhodně nenechá nikoho chladným a  odměnou 
jsou jim vždy vyprodané koncerty s  neopakova-
telnou atmosférou. Není tedy divu, že vystoupení 
4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních akcí, 
tak i  společenských událostí. Více informací na 
www.4TET.cz.  M. Horáková
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Kapela Horkýže Slíže oslaví v roce 2017 čtvrt století své existence, proto na podzim vyráží na ju-
bilejní TOUR 25 LET. A mezi jednotlivými zastávkami samozřejmě nemůže chybět ani Šumperk, 
kde se kapela objeví v místním domě kultury ve čtvrtek 23. listopadu!

Horkýže Slíže připravují rok plný oslav 
pětadvaceti let na hudební scéně

Skvělá atmosféra na symbolických pětadvaceti 
koncertech, program plný novinek i  starých hitů. 
Kluby plné spokojených a  skvěle se bavících fa-
noušků, na řadě míst, včetně dvou pražských kon-
certů, zcela a  dlouho předem vyprodané. To bylo 
jarní klubové turné, jímž slovenští Horkýže Slíže od-
startovali rok, který bude patřit oslavám pětadvace-
tiletého působení této nitranské čtyřky na českých 
a slovenských pódiích. 

Co vše Horkýže Slíže chystají? Nové album pod 
názvem „Pustite Karola“, které vyjde před začát-
kem podzimního turné. Publicista Jaroslav Špulák 
navíc sepsal knihu s  názvem „Kontiňu... pokraču-
jeme“, která zavede fanoušky do zákulisí fungování 
této nitranské kapely. Vrcholem ročních oslav pak 
bude právě velkolepé turné, které opět symbolicky 
ve 25 městech doprovodí vydání čerstvého alba. „Ur-
čitě se můžete těšit na netradiční dekorace, nebo Ku-
kovy originální a nepředvídatelné fórky. Na každém 

koncertu se objeví nečekané momenty překvapení 
a  několik hostů,“ uvádí produkční domu kultury 
Michaela Horáková.

Na všech pětadvaceti koncertech turné se jako 
speciální host představí punkrocková kapela Zakáza-
nÝovoce, která působí na scéně už dvanáct let. Kon-
cem roku 2016 vydala své nejnovější studiové album 
Díky vám!, které na YouTube překonalo už 1,5 mili-
onu zhlédnutí. Dalším hostem turné bude metalový 
projekt Mean Messiiah producenta a zakladatele stu-
dia The Barn Dana Frimla. Jejich debutové album 
Hell vydal celosvětově polský label Via Nocturna.

Vystoupení populární slovenské partičky Horkýže 
Slíže a jejích hostů se uskuteční ve čtvrtek 23. listo-
padu od sedmi hodin večer ve velkém sále Domu 
kultury Šumperk. Vstupné v předprodeji zakoupíte 
za 300 Kč, v den akce lístek podraží o padesát ko-
run. Více informací a rezervace vstupenek najdete na 
www.dksumperk.cz a www.goout.net. -red-

Horkýže Slíže přivezou program plný novinek i starých hitů.  Foto: archiv
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Snow Film Fest odstartoval 18. října a potrvá do 7. prosince. Tradiční podzimní přehlídka těch 
nejlepších filmů se zimní tematikou, která opět zahrnuje snímky, jež byly v předchozím roce oce-
něny na nejprestižnějších světových festivalech, se odehraje v šumperském kině Oko v pátek 3. lis-
topadu od 18 hodin. Vstupné je 130 Kč.

I letos se můžeme těšit na setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů, 
které se uskuteční poslední listopadový víkend v Domě kultury Šumperk. Již 25. ročník osobité 
akce s názvem Horování i  letos zavede návštěvníky na extrémní místa naší planety. Akce vedle 
hlavního sobotního programu nabídne také samotný večer věnovaný outdoorovým filmům.

Snow Film Fest se odehraje v  šumperském kině Oko 
v pátek 3. listopadu.  Foto: archiv

Vybrané filmy jistě zaujmou každého milov-
níka sněhu, ledu a  zimních sportů obecně. Festi-
val je svým rozsahem a  návštěvností největší akcí 
svého druhu u nás. V programu je sedm pečlivě vy-
braných filmů – finalisté ze zahraničních festivalů 
a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou mi-
lovníci čerstvého prašanu, horských velikánů, psích 
spřežení i arktické divočiny. 

A  o  čem jsou letošní filmy podrobněji? Rasťo 
Hatiar ve svém filmu Obyčejní chlapci sleduje do-
dnes nepřekonané výkony skialpinistů působících 
v 90. letech – Dušana Trizny a Milana Madaje. Vý-
stup na Link Sar zobrazuje odhodlání Jonathana 
Griffitha zdolat horu, která ho již čtyři roky odmítá. 
Film Dog power je ukázkou jedinečného pouta 
mezi člověkem a zvířetem a jejich společné radosti 
z  pohybu. Ven(ca) je reportáží z nejdrsnějšího zá-
vodu planety skrz zimní Yukon v  podání extrém-
ního sportovce Honzy Franckeho. Pocit viny není 
jen o sportu a přírodě v divokém Grónsku, velkou 
roli hraje věda, ale i radost a zodpovědnost za lidské 
konání ve snaze snížit dopady cestování na nejnižší 
možnou míru. Pohádka Johna Shock leeho je pozi-
tivní, inspirativní a zábavná, o  tom, že žít své sny 
lze v jakémkoliv věku. Ski for freedom je neziskový 
projekt, který má za cíl rozšířit lyžování v Pákistánu, 
poskytnout potřebné lyžařské vybavení a hledat ta-
lenty, kteří by se mohli zúčastnit zimních olympij-
ských her v roce 2022. M. Horáková

Sníh zaplaví Šumperk 3. listopadu

Milovníci extrémních sportů 
se i letos mohou těšit na Horování

Snow Film Fest, Horování

Hlavní program Horování přivítá v sobotu 4. lis-
topadu ve velkém sále domu kultury od 17 hodin 
přední horolezce a dobrodruhy: Mára Holeček (Sa-
tisfaction), Igor Koller (50 roků na skalách a ho-
rách), Jáno Smola (Patagonie), Petra Růžičková 

(Jordánsko). Autorem tradiční doprovodné výstavy 
fotografií bude letos Jindřich Bednář. Akci tradičně 
moderuje Hanka Písková a stejně tak obvyklé bu-
dou hudební vstupy bluegrassové skupiny Beg Bie 
Country v přestávkách mezi cestopisy.
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Jelen duch je lesa pánů, akryl na plátně, 100 × 100 cm, 2016 

Petr Válek (*1976): „Naboso lesem“, malba
Letošní rok zahájil Jiří Kosík a Petr Válek ho v zá-

věru střídá. Rámují ročník s výraznou přesilou auto-
rek a oba patří ke skvělým samoukům. Mají k sobě 
blízko a rozumí si i v radosti, kterou nakažlivě šíří. 

Petr se po letech do galerie vrací. Vystavoval v ní 
v říjnu 2003 a v dubnu 2014 i v jižním křídle Domu 
kultury. Obvyklá je pro něho výrazná barevnost. Pro 
listopadovou výstavu namaloval ale i  tlumenější ob-
razy a ze všech vybíral hlavně ty, co se volně vztahují 
k lesu a snad i k přírodě Jeseníků.  

Nesnesl zabíjení zvířat a  s  rostlinnou stravou si 
proto dávno vystačí. Natrhá si, co dá se jíst, a věří, že 
zahrada ví, co člověk potřebuje. Chodí bosý lesní kra-
jinou, zvykl si, její ostrosti ho nezraňují. Vydává se do 
neznáma a ani bloudění mu nevadí, je, kde je, a cestu 
si nějak najde. Přímý dotyk bosých nohou se zemí, 
s kamením, listím a jehličím mu přírodu otevírá. Mi-
luje ji o to víc a nevnímá v ní nikde chaos, ale v kaž-
dičkém detailu živé přírody nachází potvrzení své víry, 
že všechno děje se ve správný čas a je na svém místě. 

Chodí sám a  mluví s  ní. Jde svým tempem, za-
staví se, kde chce, a  zůstane, jak dlouho chce. Vy-
dává se lesem cestou necestou a  přespí, kam večer 
došel. A  všechno to vstupuje mu do obrazů spolu 
se spoustou dalšího, sotva uchopitelného, co cestou 
nebo i doma potkává. Kdoví kde zaslechl slova, která 
do nich vkládá a někdy ani neví, co v nich vlastně 
znamenají.

Zahrada v  Loučné jen pár kroků pod zámkem 
a s nádražím na dohled je posetá záplavou matčiných 

kamenů. Jsou poskládané do příběhů bytostně blíz-
kých Petrovým obrazům. Uschlý strom právě pro-
měnila na anděla a dala mu ke kořenům svůj čerstvý 
nález kamenného srdce. Ale stejně blízko má Petr 
k  oběma předchůdkyním, ke zvířatům na plátnech 
Barbory Mališové nebo i k milým poťouchlostem Ka-
teřiny Barabášové. Je to jen šťastná náhoda nebo je 
všechno přesně tak, jak má být?

Výstava zahájená 1. listopadu v  obvyklých 18.00 
hodin za Petrovy účasti a jistě ne i bez jeho „hudeb-
ního doprovodu“, potrvá do neděle 3. prosince. Zvu 
vás všechny a věřím, že ti, kdo ho dávno znají, nene-
chají si ji ujít M. Koval 

Horování, Galerie J. Jílka

Galerie J. Jílka

V  pátek mohou strávit milovníci hor ve spo-
lečnosti extrémních lidských výkonů na filmo-
vém plátně. „Ve spolupráci s  přehlídkou Snow 
Film Fest jsem vybrali ty nejzajímavější snímky 
a  připravili filmovou scénu Horování. Promítat 
začneme v pátek 3. listopadu od 18 hodin v šum-
perském kině Oko,“ zve produkční domu kul-
tury Michaela Horáková a  dodává že, filmová 
scéna Horování nabídne přehlídku těch nejlepších 

filmů se zimní tematikou, které byly v předcho-
zím roce oceněny na nejprestižnějších světových 
festivalech.

Také letošní ročník Horování doprovodí v  so-
botu populární dopolední soutěže na 3. ZŠ a SOŠ 
Šumperk v  lezení na umělé stěně, které začnou 
o půl desáté ráno. Více informací o programu zís-
káte na www.horalsumperk.cz, www.dksumperk.
cz a www.snowfilm.cz. -red-
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Divadlo

V rámci festivalu Město čte knihu uvede divadlo v pátek 10. listopadu pohádku Duhová zahrada Daniely Fis-
cherové.  Foto: P. Veselý

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
So 4. 11. Klapzubova jedenáctka P, VK 19.00 240–260 Kč
Út 7. 11. Duhová zahrada Pohádka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 8. 11. Růže pro Algernon 

Spolek Kašpar divadlo v Celetné 
A, VK  19.00 430–450 Kč

Čt 9. 11. Klapzubova jedenáctka školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Město čte knihu
Pá 10. 11. Duhová zahrada VK 16.30 50 Kč
Pá 10. 11. Čtení z knihy Daniely Fischerové 

Studio D123, Hrádek 
19.00 Vstupné 

dobrovolné
So 11. 11. Slavnostní večer 

Čtení z knihy Daniely Fischerové 
VK 18.00 90 Kč, 70 Kč

So 11. 11. Beseda se spisovatelkou Danielou 
Fischerovou Hrádek 

 19.30 Vstup volný

Út 14. 11. Klapzubova jedenáctka školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
St 15. 11. Klapzubova jedenáctka G, VK 17.00 150–170 Kč
Čt 16. 11. Láska mezi nebem a zemí VK 19.00 150–170 Kč
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Klapzubova jedenáctka je další premiérou letošní sezony

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupe-
nek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Další premiérou letošní sezony je Klapzubova jedenáctka v režii Vladislava Kracíka. Odehraje se na 
prknech šumperského divadla v sobotu 4. listopadu od 19 hodin. Po premiéře je připraveno posezení 
s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Tragikomický příběh dementního muže, který 
chce být chytrý, přiveze ve středu 8. listopadu do 
šumperského divadla Kašpar divadlo v  Celetné. 
Hru nabídne od sedmé podvečerní.

Jde o  nejúspěšnější inscenaci spolku Kašpar, 

který odehrál více než osm set repríz. Na šumper-
ských prknech se představí Jan Potměšil, Barbara 
Lukešová (Eva Elsnerová, Markéta Coufalová), Petr 
Lněnička (Tomáš Stolařík, Lukáš Jůza) a Miloslav 
Tichý. -red-

Eduard Bass, vlastním jménem Eduard Schmidt, 
byl český spisovatel, novinář, zpěvák, herec a konfe-
renciér v proslulém prvorepublikovém kabaretu Čer-
vená sedma. Proslavil se zejména knihami Klapzubova 
jedenáctka, Lidé z maringotek a Cirkus Humberto.

„Když se nám narodil první syn, ptal jsem se man-
želky, jestli chce, nebo nechce ještě další dítě. Řekla, že 
by si přála holčičku. A já na to, že teda jo, že budeme 
mít holku, jsem jí slíbil. Když jsem se za nějakou dobu 
pak rozhlédl po chalupě, zjistil jsem, že mám jede-
náct synů. A holka žádná. No safraporte, řekl sem si. 
A protože jsem ve své chudobě nevěděl, co s nimi, roz-
hodl jsem se udělat z nich fotbalové mužstvo...“

Takto začíná v autorské úpravě Vladislava Kracíka 
příběh legendárního Bassova humoristického románu 

o chudém chalupníkovi, který ze svých synů vytvořil 
nejslavnější fotbalovou jedenáctku všech dob. 

Přijďte se pobavit bláznivými dobrodružstvími 
venkovského týmu FC Klapzubova jedenáctka, jenž 
díky svým sportovním úspěchům objede celý svět, 
jehož fantastická cesta vede z  improvizovaného hr-
bolatého hřiště na louce za chalupou přes vítězství 
v české fotbalové lize až do finále v Lize mistrů. Nad-
časovost literární předlohy z roku 1922, která se od 
té doby dočkala mnoha filmových a  divadelních 
zpracování, nespočívá pouze v  originálním vidění 
sportovního světa, ale zejména v tom, čím převyšují 
Klapzubáci všechny ostatní. A tím je nejen píle a do-
konalá fotbalová technika, ale hlavně radost ze hry, 
věrné kamarádství a smysl pro fair play. -red-

Datum Titul Skupina Čas Cena
So 18. 11. Noc divadel 2017 19.00 Vstupné 

dobrovolné
Út 21. 11. Klapzubova jedenáctka školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Čt 23. 11. Klapzubova jedenáctka školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Út 28. 11. Klapzubova jedenáctka školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
St 29. 11. Dokonalá svatba VK 19.00 150–170 Kč

Divadlo Kašpar přiveze Růži pro Algernon
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vaty, papíru, skleněné foukané a perličkové ozdoby. 
Sortiment vyráběných vánočních ozdob byl neoby-
čejně široký, ozdoby zahrnovaly několik okruhů. 
Byly to kupříkladu předměty denní potřeby, dětské 
hračky, zelenina, ovoce, zvířata, lesní plody, kvě-
tiny, pohádkové bytosti, ale i výdobytky techniky, 
kola, saně, vozíky, auta a mnohé jiné. Vernisáž vý-
stavy proběhne ve čtvrtek 2. listopadu v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 4. února.

Rytířský sál
Duhové obrázky Ireny Šafránkové
V rámci 13. ročníku literárního a filmového fes-
tivalu Město čte knihu 2017 šumperské muzeum 
představí tvorbu pražské výtvarnice Ireny Šafrán-
kové, která je dvorní ilustrátorkou knih spisova-
telky Daniely Fišerové. Vystaveny budou nejen 
knižní ilustrace a ukázky knih, ale také poetické 
olejomalby a  práce na papíře. Potěšením nejen 
pro malé návštěvníky budou textilní hračky, které 
autorka navrhuje. K  výstavě máme připraveny 
komentované prohlídky a  Duhové dílničky za-
měřené na barvu jako hlavní vyjadřovací prostře-
dek každého malíře. Programy jsou uzpůsobeny 
věku účastníků a  jsou určeny pro děti z  mateř-
ských a základních škol i pro studenty škol střed-
ních. Máte-li o nabídku našich programů zájem, 
objednávejte se na e-mailu: kristina.lipenska@
muzeum-sumperk.cz. Vernisáž výstavy proběhne 
v  úterý 7. listopadu v  17 hodin. Výstava potrvá 
do 21. ledna.

Muzejíčko (GaleRie ŠuMpeRska)
Hrátky se zvířátky
Výstava s  interaktivními prvky je věnována chovu 
hospodářských zvířat v  minulosti i  dnes. Na vý-
stavě jsou zastoupena zvířata ze statku, např. kráva, 
kůň, koza či pes a  kočka. Zejména prostřednic-
tvím zábavných her, ale i  sbírkových předmětů se 
návštěvníci seznámí s  jejich životem, s  produkty, 
které člověku poskytovala, nebo s  tím, jak se lidé 

VýstaVní síň
Lubomír Bartoš
Významné životní jubileum šumperského vý-
tvarníka Lubomíra Bartoše připomíná podzimní 
výstava v šumperském muzeu. Bartoš je široké ve-
řejnosti znám především jako činorodý malíř expre-
sivně zachycující jesenickou krajinu a obce širšího 
regionu. Mezi jeho obrazy najdeme také zátiší, fi-
gurální náměty či abstrakce. Vedle stálé expozice 
Bartošových maleb, kreseb a grafik na zámku Úsov 
se milovníkům umění nyní na šumperské výstavě 
nabízí jedinečná příležitost nahlédnout do dalších 
zákoutí umělcovy tvorby. K výstavě nabízíme mož-
nost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-
-li o naši nabídku zájem, pište na e-mail: kristina.
lipenska@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 
19. listopadu.

Vladimiro Miszak: „Díky, Šumperku“ 1969–2017
Kreslíř, grafik, kurátor a designér Vladimiro Miszak  
žije dlouhá léta v  severomořském přístavním 
městě Bremenhaven. Narodil se však v Argentině 
a  studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Uherském Hradišti. Část jeho života je nezapo-
menutelně spojena se Šumperkem, kde v  letech 
1967–1968 působil v muzeu. Věnoval se i vlastní 
tvorbě. Po roce 1969 odešel do emigrace, usadil se 
v Německu. Řídí ateliér zaměřený na průmyslový 
a interiérový design. Před dvěma lety začal provo-
zovat uměleckou galerii. Na sklonku roku 2017 se 
téměř po půlstoletí vrací výstavou svých kreseb, 
grafik a maleb do šumperského muzea. Vernisáž vý-
stavy proběhne ve čtvrtek 23. listopadu v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 28. ledna.

HollaRoVa GaleRie
Vánoční ozdoby
Výstava Vánoční ozdoby představuje soukromou 
sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. 
K  vidění budou nejrůznější druhy vánočních oz-
dob vyráběných z různých materiálů, např. z vosku, 

Vlastivědné muzeum v Šumperku
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o zvířata starali a jak je zobrazovali na předmětech 
kolem sebe. Děti si mohou vyzkoušet, jak se dojí 
kráva nebo jak se pasou ovce, mohou zkusit pozná-
vat zvířátka podle stop, podle srsti či peří a mnoho 
jiných her a hádanek ze statku. K výstavě nabízíme 
možnost objednat si komentovanou prohlídku. 
Máte-li o  naši nabídku zájem, pište na e-mail: 
maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá 
do 3. prosince.

GaleRie MladýcH 
Malby
Šumperská autorka Hana Kalivodová-Něm-
cová představuje své malby velkého formátu 
i drobné záznamy z cest. K vidění je zde triptych 

Život-smrt-hra, malby menšího formátu, autorská 
dřevořezba a akvarelové záznamy z krajiny. Výstava 
bude zahájena ve čtvrtek 2. listopadu a potrvá do 
31. prosince.

stálá expozice 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Stálá expozice se zcela automatickým audio-  
průvodcem guidePORT. 
Informace: tel. č. 583  363  070, tel./fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út–ne 9–12  hod., 12.30–17 hod. Otevírací 
doba Muzejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 ho-
din. Změna programu vyhrazena! 

Výstava v Muzejíčku je věnována chovu hospodářských zvířat v minulosti i dnes.  Foto: VM Šumperk
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V Muzejíčku Vlastivědného muzea v Šumperku 
je do 3. prosince ke zhlédnutí výstava s interaktiv-
ními prvky s názvem Hrátky se zvířátky. 

Na malé i velké návštěvníky čeká mnoho her, ale 
i předmětů, které chtějí představit život na statku 
v minulosti, kdy byla hospodářská zvířata nepostra-
datelnými společníky lidí. Poskytovala lidem ob-
živu a pomáhala při práci. K vidění jsou v různých 
podobách a  zobrazeních krávy, koně, kozy, ovce, 
prasata, drůbež, psi a kočky. Zejména prostřednic-
tvím zábavných her, ale i  sbírkových předmětů se 
děti seznámí s jejich životem, s produkty, které člo-
věku zvířata poskytovala, nebo s  tím, jak se o ně 
lidé starali. Jak byla zvířata pro člověka důležitá, 
poznají z mnoha sbírkových předmětů, na kterých 
je člověk vyobrazoval. Najdeme je na džbánech, 
formách na pečení různého pečiva, v betlémech, na 
obrázcích apod. Děti si budou moci vyzkoušet, jak 
se dojí kráva nebo jak se pasou ovce, mohou zku-
sit poznávat zvířátka podle stop, podle srsti či peří 
a mnoho dalších her a hádanek ze statku. M. 

Kudelová

Výstavy

Muzejíčko láká na Hrátky se zvířátky

Hollarovu galerii rozsvítí vánoční ozdoby 
sběratelky Jitky Mrkosové
Nejprve začala z perliček a korálků vyrábět vlastní vánoční ozdoby, pak ji ale napadlo, že by 
je mohla získat jinak. Brouzdala na internetu a pustila se do nakupování starých ozdob. Řeč je 
o Jitce Mrkosové, která má dnes jednu z největších sbírek vánočních ozdob v republice. Své „po-
klady“ vystaví od 2. listopadu v šumperském muzeu.

Prostřednictvím zábavných her a sbírkových předmětů 
se děti seznámí se životem hospodářských zvířat.  

Foto: VM Šumperk

„Chtěla jsem mít na stromečku něco jiného, 
takže jsem se pustila do hledání na internetu. Vů-
bec jsem si nemyslela, že této vášni propadnu,“ říká 
s  úsměvem Jitka Mrkosová, která začala vánoční 
ozdoby sbírat asi před osmi lety a  jejich pořízení 
obětovala i stavební spoření.

„Zpočátku jsem brala vše, ale když jsem pátrala 
po historii a měla přehled o  tom, co je vzácnější, 
začaly mě zajímat pouze atypické kusy,“ prozrazuje 

paní Jitka. Dnes má vánočních ozdob na tři tisíce 
a  schraňuje je podle jednotlivých druhů v  krabi-
cích, které vyrobil manžel.

Pravdou podle ní je, že vánoční ozdoby se 
v  českých domácnostech nevyhazují, spíše se 
předávají. „Nejstarší ozdobu mám z  roku ko-
lem 1870, jde o  tzv. ozdobu tragantovou, což 
bylo speciální těsto s pryskyřicí. První foukané 
a vatové ozdoby pak mám z období kolem roku 
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Sběratelka Jitka Mrkosová má dnes jednu z největších sbírek vánočních ozdob v republice. Foto: P. Kvapil

1900,“ upřesňuje sběratelka, podle níž jsou nej-
vzácnější tzv. vatové ozdoby, které byly dopl-
něny například paličkovanou krajkou a  jejichž 
hlavičky byly tvořené z  biskvitu, což je matný 
porcelán. „Moc se jich nezachovalo, protože šlo 
o ozdoby, které se dávaly na stromeček na spodní 
větve, aby si s nimi mohly hrát děti,“ podotýká 
Jitka Mrkosová.

Vánoční ozdoby se vyráběly v určitém časovém 
úseku, tragantové například v  letech 1850–1870, 
výjimečně až do počátku 20. století. Poté je nahra-
dily ozdoby vatové. „Zjistila jsem, že se v té době 
vyráběly ozdoby i  v papírně ve Vlčicích u Loštic. 
Ve sbírkách Havelkova muzea v Lošticích se totiž 
zachovaly fotografie výrobního sortimentu. Etno-
grafka šumperského muzea mě oslovila, abychom 
uspořádali i v Lošticích v budoucnosti podobnou 
výstavu,“ říká sběratelka a  dodává, že informací 
o vánočních ozdobách je velmi málo. 

V  šumperském muzeu budou od 2. listopadu 
k  vidění nejen ozdoby tragantové, z  drážďanské 

lepenky či lamelové, ale také vzácné fosforeskující 
ozdoby, jež byly velkým hitem během druhé svě-
tové války. Chybět nebudou ani ozdoby s leonským 
drátkem, které pocházejí původně z francouzského 
města Leon, ozdoby voskové, vatové, perličkové 
a klasické foukané. To vše doplní svíčky, stará vá-
noční světýlka, úchytky a  svítící vánoční hvězdy 
z českého skla Bohemia. „Na výstavě budou i dva 
stromečky, které se vyráběly z obarveného husího 
peří a posílaly se vojákům bojujícím v první světové 
válce, aby jim připomínaly domov a Vánoce,“ do-
plňuje Jitka Mrkosová.

„Sbírka vánočních ozdob v  našem muzeu je 
velmi malá, proto jsme rádi, že spolupracujeme se 
sběratelkou Jitkou Mrkosovou, která má bohatou 
sbírku historických ozdob,“ říká Mária Kudelová ze 
šumperského muzea. Na výstavě budou podle ní 
k  vidění různé druhy ozdob členěné podle mate-
riálu a původu. Půjde převážně o vánoční ozdoby 
pocházející z  českých zemí, ale i  z Německa, kde 
mají některé typy ozdob původ. 
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Muzeum prozáří Duhové obrázky Ireny Šafránkové

Jako součást 13. ročníku literárního a  filmo-
vého festivalu Město čte knihu 2017 Vlastivědné 
muzeum v  Šumperku představí tvorbu pražské 
výtvarnice Ireny Šafránkové. 

Irena Šafránková je dvorní ilustrátorkou knih 
spisovatelky Daniely Fischerové, jejíž soubor po-
vídek nazvaný Zbytečná koroptev aneb Důvěrné 
sdělení v rámci festivalu právě vychází a v týdnu 
od 5. do 11. listopadu 2017 z něj bude veřejně 
čteno ve školách, kulturních sálech i nejrůzněj-
ších institucích ve městě. 

Výstava Duhové obrázky Ireny Šafránkové 
bude zahájena v  Rytířském sále šumperského 
muzea 7. listopadu v  17 hodin za přítomnosti 
autorky. Muzeum se stane součástí festivalo-
vého dění, číst budou studenti šumperského 
gymnázia. 

Na výstavě Ireny Šafránkové budou prezento-
vány nejen její knižní ilustrace a  ukázky knih, 
ale také olejomalby a  práce na papíře. Jak ná-
zev výstavy napovídá, autorčina tvorba zve do 
osobitého poetického světa barev. Potěšením ne-
jen pro malé návštěvníky budou textilní hračky, 
které autorka navrhuje. 

Muzeum k  výstavě připravilo edukační 

programy určené pro všechny věkové kategorie. 
Jejich tématem je barva jako hlavní vyjadřovací 
prostředek každého malíře.  K. Lipenská

Ke slavení vánočních svátků dnes již neodmys-
litelně patří i  krásně nazdobený stromeček, tento 
zvyk však není až tak starého data. „Tradice zdo-
bení vánočního stromku je německého původu 
a  u  nás se rozšířila až v  19. století, zejména však 
na počátku 20. století,“ připomíná Kudelová a do-
dává, že s  příchodem tradice vánočního stromku 
začíná sice krátká, zato však bohatá historie vánoč-
ních ozdob. 

„Jejich výroba se na počátku ubírala dvěma 
směry. V  šlechtických sídlech, palácích a měšťan-
ských domech byla vánoční výzdoba pompézní 
s přemírou lesku. Tyto vánoční ozdoby byly vyrá-
běny na zakázku v uměleckých dílnách, sklářských 
hutích a  manufakturách. Druhý směr zahrnoval 

ozdoby vycházející z lidových tradic. Lidé si je vy-
ráběli sami, a to převážně z přírodnin, papíru nebo 
pečiva. Výstava představí nejrůznější druhy vá-
nočních ozdob vyráběných z  různých materiálů. 
I sortiment vyráběných vánočních ozdob byl neo-
byčejně široký, ozdoby zahrnovaly několik okruhů. 
Byly to kupříkladu předměty denní potřeby, dětské 
hračky, zelenina, ovoce, zvířata, lesní plody, kvě-
tiny, pohádkové bytosti, ale i výdobytky techniky, 
kola, saně, vozíky, auta a mnohé jiné,“ upřesňuje 
etnografka a dodává, že k  výstavě budou pro ob-
jednané skupiny probíhat komentované prohlídky 
a pro děti i interaktivní prohlídky s dílnami, během 
nichž si zájemci vyrobí různé druhy vánočních oz-
dob. Z. Kvapilová

U  příležitosti festivalu Město čte knihu představí 
v muzeu tvorbu pražské výtvarnice Ireny Šafránkové.  

Foto: VM Šumperk
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Knihovna zve na Ticho po pěšině Petra Morese

Své obrazy a kresby vystaví v knihovně Petr Mores. 

Pěší chůze krajinou o  samotě navozuje stav 
soustředění, zostřeného vnímání a  prolnutí lid-
ské duše s duchem místa. To vše nabízí výstava 
Ticho po pěšině, jež představuje výběr obrazů 
a kreseb Petra Morese, který tyto okamžiky sou-
středěné samoty zachycuje formou obrazu a zve 
diváka k  spoluprožití chvil „zvučného ticha“, ať 
už v horské přírodě, na venkově nebo ve městě. 
V  šumperské knihovně bude výstava zahájena 
ve čtvrtek 2. listopadu v  17 hodin a  potrvá do 
3. ledna.

Autor pracuje převážně suchými technikami - 
pastelem, uhlem a tužkou – a vychází z žánrů ná-
ladové krajiny a plenérového impresionismu.

Petr Mores vystudoval anglistiku a filozofii na 
FF MU v Brně. Většinu svého profesního života 
strávil jako výtvarník, grafik a animátor v oblasti 
počítačových her v Česku i v cizině – pracoval na-
příklad na ceněné sérii Crysis, nyní pracuje pro 
švédskou firmu THQ Nordic. Ve volné tvorbě se 
vedle plenérové realistické krajiny, často se sym-
bolistním vyzněním, zabývá taky průzkumem 
nevědomí a  snů. V současnosti dokončuje práci 
na velkém obrazovém cyklu Česká divočina, kte-
rým podpořil stejnojmennou kampaň Hnutí 
Duha za ochranu vybraných ostrůvků divočiny 

Městská knihovna

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8-12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Vý-
stava Petr Mores: „Ticho po pěšině“ bude zahájena 2. 11. v 17 hod. a potrvá do 3. 1. 

mimo národní parky, a  zároveň pracuje na ilu-
stracích k novému románu pražské spisovatelky 
Pavly Horákové. K. Šeligová
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Pondělí 6. listopadu od 14.30 hodin v  Kavárničce 
Lalala
Město čte knihu: Daniela Fischerová Zbytečná 

Čtvrtek 2. listopadu od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné a taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Od Kriváně k  Javorině, od Dukly po Strečno, 
z Kremence až na Devín... Fatry, Tatry, grúně a ma-
gury, skalnaté, lesnaté, dechberoucí i kolébavé, ne-
přeberné karpatské hřebínky mizející do dálav...

Kolik je na Slovensku pohoří? Spočítáme a před-
stavíme výběr: velehory, vrchoviny, krasové planiny, 
do všech světových stran, ve všech ročních obdo-
bích, společně v prošlapané stopě i po osamělých 
vlčích stezkách. Okem objektivu zachytíme pro-
storové proměny reliéfu i  neodbytný zub času. 
Zdali postihneme také atmosféru každého pohoří, 
kouzlo každé z  výprav? Stojí za to otočit se zády 
k Alpám a otevřít náruč beskydkům, holím, min-
čolům a kýčerám? 

Ivo Müller zve na procházku strmou prtí z Veľ-
kého Rozsutce až na Chúľavú Brdôľku. K. Šeligová

Ivo Müller bude besedovat o slovenských horách

V knihovně Sever připomenou význam lnu

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Knihovna Sever v Temenické ulici pořádá ve spo-
lupráci se společností Pontis a  s klubem důchodců 
v  pondělí 20. listopadu přednášku na téma vý-
zkumu lnu v Šumperku. Tradici výzkumu a pěsto-
vání lnu v této oblasti v posledních pětasedmdesáti 

letech připomene od 13.30 hodin Prokop Šmirous 
z místní společnosti AGRITEC. Po skončení před-
nášky bude následovat komentovaná prohlídka vý-
stavy Len, jak ho neznáme za účasti autorky výstavy 
Zdeňky Přikrylové. -zd-

Všechny hory Slovenska je název besedy, která se uskuteční v  pátek 24. listopadu v  šumperské 
knihovně v ulici 17. listopadu. Začátek je v 18.30 hodin a vstupné je dobrovolné.

Hřebínky, Slovenské rudohoří.  Foto: -im-

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk pořádají
SETKÁNÍ za účasti zástupců obou knihoven a zástupců správy obou měst 

u příležitosti uvítání knihy poezie Jedlové jmelí autora Jerzyho Kozarzewského
ve čtvrtek 23. listopadu v 16 hodin v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6
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koroptev aneb Důvěrné sdělení
Z knihy čtou členové Divadla Šumperk.

Úterý 7. listopadu od 16 do 17 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 9. listopadu od 14 do 16 hodin v „S“
Liga proti rakovině

Pátek 10. listopadu od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 13. listopadu od 13.30 hodin v sále „S“
Beseda na téma Doma v bezpečí
Jak předcházet požárům a  úrazům v  domác-
nosti, jak se chránit před okradením a podvodům 
a podobně.

Čtvrtek 16. listopadu od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné a taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Pepa a Vašek.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 20. listopadu od 13.30 hodin v sále „S“
Přednáška 75 let výzkumu lnu v Šumperku
Prokop Šmirous ze společnosti AGRITEC při-
pomene tradici výzkumu a  pěstování lnu na 
Šumpersku.

Úterý 21. listopadu od 16 do 17 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Sobota 25. listopadu od 17 hodin v Kavárničce Lalala
Vernisáž výstavy obrazů Jarmily Krňávkové 
Když láska přichází…
Výstava potrvá do 30. ledna.

Pondělí 27. listopadu od 14 hodin v sále „S“
OKO SENIOR: Život začíná po stovce
Promítání filmu ve spolupráci s kinem Oko. Švédka 
Dagny se narodila v  roce 1912, má svůj vlastní 
blog, kam denně přispívá… obyčejně ne obyčejný 
příběh ženy, která má stále chuť žít. Země původu: 
Švédsko, délka: 58 min.

Každé pondělí od 13 hodin v „P“
Konverzace v němčině – mírně pokročilí I

Každé pondělí od 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – mírně pokročilí I

Každé pondělí od 15 hodin v „P“
Konverzace v němčině – pokročilí

Každé pondělí od 17 hodin v „S“
Jóga pro záda, šíji a ramena

Každé pondělí od 19 hodin v „S“, každý čtvrtek od 
10 hodin v „P“ 
Cvičení s flexi-barem 

Každé úterý (sudý týden) od 9 hodin v „P“
Výtvarná dílna

Každé úterý od 9.30 hodin v „P“
Cvičení pro seniory na židlích

Každé úterý od 10 hodin v „S“
Zdravotní a rehabilitační cvičení

Každé úterý od 10.30 hodin v „P“
Cvičení pro seniory

Každé úterý od 10.30 hodin v „P“
Konverzace v němčině – mírně pokročilí II

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

Každé úterý od 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – začátečníci

Každé úterý od 15.30, 17 a 18.30 hodin v „S“
Jóga I–III

Každou středu od 8.30 a od 9.45 hodin v „S“
Cvičení pro seniory

Každou středu od 9.30 hodin v „P“ 
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Sdělujeme pocity malbou

Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“
Flexi-bary pro ženy

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“
Harmonizační cvičení

Každý pátek od 13 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – pokročilí
Bližší informace k akcím: P. D. Simonová, tel.  č. 
606 756 770, 583 211 766, simonova.pavla@pon-
tis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivi-
začních programech na www.pontis.cz. 

Trénování paměti

Každou středu od 11 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – mírně pokročilí II

Každou středu od 17 hodin v „S“
Cvičení pro ženy

Každou středu od 18 hodin v „S“ 
Jóga IV

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“
Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek od 13.30 hodin v „P“

Pontis, SVČ Doris

Středisko volného času Doris

Do 30. listopadu ve Vile Doris
Výkup kaštanů a žaludů
Výkup probíhá každý týden v úterý, středu a čtvrtek 
od 15 do 17 hod. na recepci ve Vile Doris. Vyku-
pujeme pouze čisté, neplesnivé a nemokré kaštany 
a žaludy bez nečistot. Cena: 3 Kč / 1 kg. Informace 
Adam Trčka, tel. č. 731 501 319, trcka@doris.cz.

Čtvrtek 2. listopadu od 13.30 do 15 hodin v „AD“ 
na K
Otevřená hrnčířská dílna
V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky 
a hrníčky na hrnčířském kruhu. Informace Zuzana 
Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.  

Cena 40 Kč 

Čtvrtek 9. listopadu od 13.30 do 15 hodin v „AD“ 
na K
Otevřená hrnčířská dílna
V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky 
a hrníčky na hrnčířském kruhu. Informace Zuzana 
Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.  

Cena 40 Kč 

Sobota 11. listopadu od 9 do 12 hodin na K

Kam za tou duhou…
V rámci literárního a filmového festivalu Město čte 
knihu zve Středisko volného času Doris Šumperk 
všechny rodiny s  dětmi na příjemně strávené so-
botní dopoledne na Komíně. Informace Dana Vlá-
čelová, tel. č. 725 005 784, vlacelova@doris.cz.  

Vstup zdarma

Sobota 11. listopadu od 18 hodin klášterním kostele
Slavnostní koncert – Severáček Liberec, Motýli 
Šumperk
Koncert připomene dobrého člověka, čestného ob-
čana města Šumperka, hudebního skladatele Petra 
Ebena (1929–2007). Informace Martina Kouko-
lová, tel. č. 607 047 740, motyli@spk.cz.   

Vstupné dobrovolné

Neděle 12. listopadu od 9 do 14 hodin v „AD“ na K
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.  Cena 50 Kč 

Neděle 12. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Odříkaného chleba největší krajíc, povídání nejen o plastické chirurgii

ve čtvrtek 23. listopadu v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Host: Bohumil Zálešák, primář oddělení plastické a estetické chirurgie olomoucké fakultní nemocnice 
Bohumil Zálešák se narodil v roce 1961 v Brně, kde později vystudoval Lékařskou fakultu Masary-
kovy univerzity a získal atestaci v oboru chirurgie. Má zkušenosti z nemocnic a studijních pobytů 
v Adelaide (jižní Austrálie), z Kentucky (USA), kde se zúčastnil mikrochirurgického kurzu, či Rio 

de Janeira (Brazílie). V roce 1998 získal atestaci z plastické chirurgie a v roce 2001 nastoupil na od-
dělení plastické a estetické chirurgie olomoucké fakultní nemocnice, kde pracuje dodnes. Je členem 
mnoha odborných organizací, jako jsou Česká společnost plastické chirurgie, Česká společnost este-
tické chirurgie, České společnost chirurgické ruky, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Pur-

kyně, International Federation of Societies for Surger of the Hand, Federation of European Societies 
for Surgery of the Hand, Kleinert Society nebo International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Nejmladší zpěvačky a  zpěváci Šumperského dět-
ského sboru se představují veřejnosti. Zpívají Rů-
žové děti, Barevné děti, Plameňáci, Motýli a host 
Severáček Liberec. Koncert připomene dobrého 
člověka, čestného občana města Šumperka, hudeb-
ního skladatele Petra Ebena (1929–2007). Před-
prodej vstupenek v recepci Komína vždy od 14 do 
18 hodin. Informace Martina Koukolová, tel.  č. 
607 047 740, motyli@spk.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 15. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris
Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie
Beseda o  cestě po Gruzii s  Radomírem Čížkem. 
Součástí besedy bude kromě promítání fotek také 
krátký film z výpravy. Informace Martin Kuchtík, 
tel. č. 725 072 335, kuchtik@doris.cz.  Cena 40 Kč 

Středa 15. listopadu od 17.15 do 20.15 hodin na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku (kera-
mika, práce s přírodním materiálem, řemesla atd.). 
Informace Eva Pšenčíková, tel.  č. 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Cena 90 Kč

Čtvrtek 23. listopadu v 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: Odříkaného chleba největší krajíc, 
povídání nejen o plastické chirurgii
Host: primář oddělení plastické a estetické  chi- 

rurgie olomoucké fakultní nemocnice Bohumil 
Zálešák. Informace Petr Konupčík, tel. č. 731 610 
037, konupcik@doris.cz.  Cena 50 Kč 

Sobota 23. listopadu od 13.30 do 15 hodin v „AD“ 
na K
Otevřená hrnčířská dílna
V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky a hr-
níčky na hrnčířském kruhu. Informace Zuzana Va-
vrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.   

Cena 40 Kč 

Sobota 30. listopadu od 13.30 do 15 hodin v „AD“ 
na K
Otevřená hrnčířská dílna
V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky  
a  hrníčky na hrnčířském kruhu. Informace Zu-
zana Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@
doris.cz.  Cena 40 Kč 

Bližší informace: Vila Doris –17. listopadu 2, tel. 
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Ko-
mín – Komenského 9, tel. č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 
623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švag-
rov, Vernířovice 172, tel. č. 606 758 410, http://
www.doris.cz.
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Středa 1. listopadu
THOR: RAGNAROK v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130  minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky Vstupné 120 Kč
O TĚLE A DUŠI ve 20.00 hodin    Artvečer – FK
Maďarsko, 2017, drama, 116 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Nekonvenční love story dvou odlišně zmrzačených 
lidí.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 2. listopadu
PŘÍŠERÁKOVI 3D v 15.15 hodin 

Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění
Animovaná rodinná komedie o  prokletí, které 
možná pomůže jedné ne právě spokojené rodince 
najít štěstí.      Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 130 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
MILADA v 17.20 hodin
ČR, 2017, životopisný, drama, historický, 133 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let
Inspirováno osudem a životem JUDr. Milady Ho-
rákové, který se dotkl mnoha lidí.    Vstupné 120 Kč
VŠECHNO NEJHORŠÍ ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 96 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce na 
svoje narozeniny a  dokolečka prožívat ten samý 
den? A jak by se vám líbilo, kdyby vás na jeho konci 
pokaždé někdo zabil?  Vstupné 110 Kč

Pátek 3. listopadu
PŘÍŠERÁKOVI v 15.55 hodin Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.

SNOW FILM FEST 2017 v 18.00 hodin
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním 
lyžování, zimním lezení, skialpinismu a  dalších 
zimních radovánkách. 
Vstupné 130 Kč, se vstupenkou na Horování 110 Kč

Sobota 4. listopadu
LAJKA 3D ve 13.55 hodin         Hrajeme pro děti
ČR, 2017, loutkový, animovaný, sci-fi, muzikál, 
85 minut, přístupný bez omezení
Loutkový film o  fence, která se podívala do ves-
míru.  Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
PŘÍŠERÁKOVI v 15.50 hodin Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
VŠECHNO NEJHORŠÍ v 17.55 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 96 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
MILADA ve 20.00 hodin
ČR, 2017, životopisný, drama, historický, 133 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let    Vstupné 120 Kč

Neděle 5. listopadu
LAJKA v 15.00 hodin                 Hrajeme pro děti
ČR, 2017, loutkový, animovaný, sci-fi, muzikál, 
85 minut, přístupný bez omezení
Loutkový film o  fence, která se podívala do ves-
míru.  Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
PŘÍŠERÁKOVI 3D v 16.55 hodin 

Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 130 Kč 

Kino Oko
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Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
MILADA v 19.00 hodin
ČR, 2017, životopisný, drama, historický, 133 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let    Vstupné 120 Kč

Pondělí 6. listopadu
MILADA v 17.20 hodin
ČR, 2017, životopisný, drama, historický, 133 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let     Vstupné 120 Kč
JIGSAW ve 20.00 hodin
USA, Kanada, 2017, horor, thriller, 91 minuta, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky Vstupné 110 Kč

Úterý 7. listopadu
MILADA v 17.20 hodin
ČR, 2017, životopisný, drama, historický, 133 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let     Vstupné 120 Kč

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2017, drama, horor, myste-
riózní, 109 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Špičkový kardiochirurg žije spořádaný život se svou 
spořádanou ženou a dvěma dětmi. Je v něm jediná 
podezřelá věc: šestnáctiletý Martin, s nímž se vídá 
a kterého pomalu, ale jistě zatahuje do své rodiny. 
Aniž by to věděl, přivolává na sebe tragédii antic-
kých rozměrů.  Vstupné 110 Kč

Středa 8. listopadu
BABY OKO: BAJKEŘI v 10.00 hodin
ČR, 2017, komedie, 95 minut, přístupné bez ome-
zení
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu 
Snowboaďáků a Rafťáků. 

Vstupné 120 Kč, rodiče s kočárky 60 Kč

Kino Oko

V listopadu bude mít premiéru snímek inspirovaný osudem a životem Milady Horákové, který se dotkl mnoha 
lidí.  Foto: archiv
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MĚSTO ČTE KNIHU 
Čtení ve foyer v 17.00 hodin
MĚSTO ČTE KNIHU: NEÚPLNÉ ZATMĚNÍ 
v 19.00 hodin
Československo, 1982, drama, psychologický, 
77 minut, přístupné bez omezení
Ve čtrnácti letech ztratila Marta Rezková zrak. Učí 
se životu za nových podmínek. Uvádíme za účasti 
scénáristky Daniely Fischerové.  Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 9. listopadu
MAXINOŽKA v 15.40 hodin    Hrajeme pro děti
Francie, Belgie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodruž-
nou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztrace-
ného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný 
než legendární Lesní muž!

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU v 17.40 hodin
USA, Malta, 2017, drama, krimi, mysteriózní, 
110 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z  Istan-
bulu do Londýna, se rychle promění v  jeden 

z  nejnapínavějších a  nejzáhadnějších detektivních 
příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.  Vstupné 120 Kč
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ ve 
20.00 hodin
USA, 2017, komedie, krimi, mysteriózní, 105 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
V 50. letech je život v prosluněném středo-americ-
kém městečku Suburbicon bezstarostný a idylický. 
Malebné domky s upravenými trávníky jsou doko-
nalým místem pro šťastné rodiny. A taková je i ro-
dina Gardnera Lodge. Tedy alespoň navenek. 

Vstupné 120 Kč

Pátek 10. listopadu
PŘÍŠERÁKOVI 3D v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 130 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU v 17.40 hodin
USA, Malta, 2017, drama, krimi, mysteriózní, 
110 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
TOVÁRNA NA ZÁBAVU ve 20.00 hodin

Dětem je určen francouzsko-belgický animovaný film Maxinožka.  Foto: archiv
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ČR, 2017, akční, komedie, dokument, 60 minut, 
mládeži přístupný
Každé dítě má svůj sen, jenže co když se najednou 
začne plnit?  Vstupné 100 Kč

Sobota 11. listopadu
LAJKA ve 13.40 hodin              Hrajeme pro děti
ČR, 2017, loutkový, animovaný, sci-fi, muzikál, 
85 minut, přístupný bez omezení 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
PŘÍŠERÁKOVI v 15.35 hodin Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU v 17.40 hodin
USA, Malta, 2017, drama, krimi, mysteriózní, 
110 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ ve 
20.00 hodin
USA, 2017, komedie, krimi, mysteriózní, 105 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Neděle 12. listopadu
MĚSTO ČTE KNIHU: POHÁDKY Z VĚTRNÉ 
LHOTY v 10.00 hodin
Československo, 1985, animovaný, pohádka, 
89 minut, přístupné bez omezení
V 9.30 hodin proběhne vyhodnocení výtvarné sou-
těže.  Vstupné 20 Kč, rodiče s dětmi 0 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
MAXINOŽKA v 15.00 hodin    Hrajeme pro děti
Francie, Belgie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.

V pátek 10. listopadu bude Oko promítat dokument Jakuba Glozy nazvaný Továrna na zábavu.  Foto: archiv



40 Kino Oko

LAJKA 3D v 17.00 hodin          Hrajeme pro děti
ČR, 2017, loutkový, animovaný, sci-fi, muzikál, 
85 minut, přístupný bez omezení 

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU v 19.00 hodin
USA, Malta, 2017, drama, krimi, mysteriózní, 
110 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Pondělí 13. listopadu
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU v 17.20 hodin
USA, Malta, 2017, drama, krimi, mysteriózní, 
110 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
TO v 19.35 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky Vstupné 110 Kč

Úterý 14. listopadu
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 
v 17.30 hodin
USA, 2017, komedie, krimi, mysteriózní, 105 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU v 19.45 hodin
USA, Malta, 2017, drama, krimi, mysteriózní, 
110 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Středa 15. listopadu
OKO SENIOR: ZAHRADNICTVÍ: DEZER-
TÉR v 15.20 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU v 17.45 hodin
USA, Malta, 2017, drama, krimi, mysteriózní, 
110 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Očekávanou listopadovou premiérou je Vražda v Orient expresu.  Foto: archiv
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komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmen-
ném superhrdinském týmu.  Vstupné 110 Kč

Pátek 17. listopadu
PŘÍŠERÁKOVI 3D v 15.00 hodin 

Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 130 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
LIGA SPRAVEDLNOSTI v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150  minut, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 110 Kč
MILADA ve 20.00 hodin
ČR, 2017, životopisný, drama, historický, 133 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let     Vstupné 120 Kč

Sobota 18. listopadu
BLUES ALIVE: NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA 
v 11.00 hodin
ČR, 2017, dokumentární, hudební, 116  minut, 
přístupné bez omezení

Vstupné 120 Kč
PECHA KUCHA NIGHT ve 20.20 hodin
8. šumperská PechaKucha Night. Akce se koná 
v předvečer největší místní kulturní události - festi-
valu Blues Alive, proto přijďte v modrém. 

Vstupné 120 Kč

Čtvrtek 16. listopadu
MAXINOŽKA v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
Francie, Belgie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
646 POHLEDŮ Z  JIHOVÝCHODNÍ ASIE 
v 18.00 hodin
Čtyři měsíce v  Asii nezažije každý. Peťa při tom 
zvládl nejen studovat, ale i  procestovat kus Fili-
pín, Japonska, ale hlavně do hloubky poznat život 
v Jižní Koreji.  Vstupné 1 Kč
LIGA SPRAVEDLNOSTI ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy 

V rámci Blues Alive nabídne kino Oko hudební dokument Jitky Němcové Nechte zpívat Mišíka.  Foto: archiv
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Režisérka Jitka Němcová představuje ve svém ce-
lovečerním dokumentu životní příběh Vladimíra 
Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, který si 
vždycky stál za svým a  nenechal se zkorumpovat 
ani mocí a metály, ani komercí.  Vstupné 60 Kč, 

předprodej v pokladně kina Oko a pokladně DK 
MAXINOŽKA v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
Francie, Belgie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK v 17.30 hodin
ČR, SR, 2017, drama, 113 minut, přístupné bez 
omezení
Třetí film Zahradnictví se odehrává na samém 
konci padesátých let. Je příběhem milenecké lásky. 
Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, pozna-

menanými válkou a komunistickým převratem. 
Vstupné 120 Kč

LIGA SPRAVEDLNOSTI v 19.50 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150  minut, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 110 Kč

Neděle 19. listopadu
LAJKA v 15.05 hodin                    Hrajeme pro děti
ČR, 2017, loutkový, animovaný, sci-fi, muzikál, 
85 minut, přístupný bez omezení 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150  minut, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 130 Kč

Děti se mohou těšit na loutkový film Lajka o fence, která se podívala do vesmíru.  Foto: archiv
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ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK ve 20.00 hodin
ČR, SR, 2017, drama, 113 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč

Pondělí 20. listopadu
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK v 16.00 hodin
ČR, SR, 2017, drama, 113 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč
OVČÁČEK MILÁČEK v 19.00 hodin
ČR, komedie, 85 minut, přístupné bez omezení
Druhý díl nekorektního kabaretu v Oku. 

Vstupné 200 Kč

Úterý 21. listopadu
LIGA SPRAVEDLNOSTI v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK ve 20.00 hodin
ČR, SR, 2017, drama, 113 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč

Středa 22. listopadu
LIGA SPRAVEDLNOSTI v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
ČTVEREC ve 20.00 hodin                Artvečer – FK
Švédsko, Německo, 2017, drama, komedie, 
142 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Cristian je kurátor prestižního muzea moderního 
umění, které hledá ideální strategii, jak propago-
vat novou výstavu a její ústřední myšlenku – čtve-
rec 4 × 4 metry. Uvnitř něj platí pravidlo naprosté 
rovnosti a tolerance. Snímek získal v Cannes 2017 
Zlatou palmu.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 23. listopadu
TÁTA JE DOMA 2 v 17.30 hodin 
USA, 2017, komedie, 100  minut, přístupné bez 
omezení, titulky
Pokračování hitu Táta je doma, v němž dva tátové 
(ten pravý a nevlastní) bojovali o přízeň dětí. Ten-
tokrát dojde na dědečky.  Vstupné 120 Kč

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK v 19.40 hodin
ČR, SR, 2017, drama, 113 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč

Pátek 24. listopadu
LAJKA 3D v 15.30 hodin          Hrajeme pro děti
ČR, 2017, loutkový, animovaný, sci-fi, muzikál, 
85 minut, přístupný bez omezení 

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
KVARTETO ZA ÚČASTI TVŮRCŮ v 17.30 ho-
din
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let
Předpremiéra nové komedie Miroslava Krobota 
a  Lubomíra Smékala. Těšte se dále na Jaroslava 
Plesla, Báru Polákovou, Zdeňka Julinu a  Lenku 
Krobotovou. Po skončení filmu proběhne debata 
s Jaroslavem Pleslem, Bárou Polákovou a Zdeňkem 
Julinou.  Vstupné 120 Kč
TÁTA JE DOMA 2 ve 21.00 hodin 
USA, 2017, komedie, 100  minut, přístupné bez 
omezení, titulky  Vstupné 120 Kč
Sobota 25. listopadu
PŘÍŠERÁKOVI v 15.30 hodin Hrajeme pro děti
Německo, Velká Británie, 2017, animovaný, ro-
dinný, 96  minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
HRÁČI SE SMRTÍ v 17.35 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 108 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Skupina studentů medicíny se snaží získat odpověď 
na otázku, zda existuje život po smrti. Opakovaně 
se dostávají do stavu klinické smrti, avšak stále ne-
bezpečnější experimenty si na každém z nich vybí-
rají svou daň…  Vstupné 120 Kč
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA v  19.55  ho-
din
Velká Británie, USA, 2017, drama, horor, mysteri-
ózní, 109 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, ti-
tulky  Vstupné 110 Kč
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Neděle 26. listopadu
BOLŠOJ BALET: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 
v 15.45 hodin
2017, balet, záznam, 125  minut, přístupné bez 
omezení
Balet Zkrocení zlé ženy není příručkou pro macho-
-muže, ale obraz setkání dvou rozdílných sil pří-
rody, které hledají cestu k vzájemné harmonii. 

Vstupné 220 Kč, studenti, senioři a při koupi 
alespoň tří titulů baletní sezony 160 Kč 

HRÁČI SE SMRTÍ v 18.05 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 108 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky     Vstupné 120 Kč
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK ve 20.20 hodin
ČR, SR, 2017, drama, 113 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč

Pondělí 27. listopadu
LIGA SPRAVEDLNOSTI v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150  minut, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 110 Kč
MILADA ve 20.00 hodin
ČR, 2017, životopisný, drama, historický, 133 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let     Vstupné 120 Kč

Úterý 28. listopadu
LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150  minut, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 130 Kč
SBOHEM DĚCÁKU ve 20.00 hodin
ČR, 2017, dokumentární, 92  minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let
Téměř celé své dětství vyrůstali v  ústavu. Nemají 
domov, nemají rodinu, netuší, kde budou bydlet 
a jak si budou vydělávat.  Vstupné 100 Kč

Středa 29. listopadu
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK v 17.40 hodin
ČR, SR, 2017, drama, 113 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč
NAVŽDY ve 20.00 hodin                    Artvečer – FK
Slovinsko, 2008, drama, 82  minuty, nepřístupné 

pro děti do 15 let, titulky
Slíbila jsi před Bohem, že budeš moje. Navždy! 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 30. listopadu
PADDINGTON 2 v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s ro-
dinou Brownových a  je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 
100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. 
Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek 
ukraden…  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
ROCK’N ROLL v 17.30 hodin
Francie, 2017, komedie, hudební, 123 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Tematicky bohatá, vtipná a mrazivá satira na po-
mezí reality a fikce se dotýká současné posedlosti 
mládím, obtíží soužití dvou umělců, krize střed-
ního věku a mnohého dalšího.  Vstupné 80 Kč
KVARTETO ve 20.00 hodin 
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Star Wars: Poslední z Jediů, Juma-
nji: Vítejte v džungli, Špindl.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

KE VŠEM PROJEKCÍM MÁME K  ZAPŮJ-
ČENÍ SLUCHÁTKA PRO NEDOSLÝCHAVÉ. 
Program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek 
přes internet na webových stránkách kina www.ki-
nosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek: po–pá od 14.00 hodin, so 
a  ne  hodinu před začátkem prvního představení. 
Přijímáme platební karty. Platnost rezervací vstu-
penek  hodinu do začátku představení. Bližší inf. 
na telefonu 583 212 000. Změna programu vyhra-
zena.





VSTUPENKY A UBYTOVÁNÍ:
Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Monika Kohajdová, tel.: 583 363 034, fax: 583 214 287 
e-mail: kohajdova@bluesalive.cz 
www.bluesalive.cz
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Penzion G***
Fialova 3, 787 01 Šumperk 
tel: 583 363 050, 777 193 190 
e-mail: info@penziong.eu
www.penziong.eu

PO
DP

OŘ
ILI

WWW.BLUESALIVE.CZ

PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

VINCE AGWADA TOUR:
06. 11. / KOLÍN 
07. 11. / BRNO
08. 11. / OSTRAVA-KLUB PARNÍK
09. 11. / OLOMOUC-BOUNTY
10. 11. / ÚSTÍ NAD LABEM
11. 11. / VARNSDORF
12. 11. / PRAHA
13. 11. / MOST
14. 11. / ŽATEC
15. 11. / KARLOVY VARY
16. 11. / RÝMAŘOV
18. 11. / ČESKÝ TĚŠÍN
19. 11. / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
20. 11. / PŘEROV

BEX MARSHALL TOUR:
14. 11. / VYŠKOV
15. 11. / NOVÝ JIČÍN
16. 11. / PRAHA
18. 11. / BRNO
19. 11. / UNIČOV
20. 11. / RÝMAŘOV
21. 11. / BOSKOVICE  
27. 11. / KARLOVY VARY
28. 11. / ÚSTÍ NAD LABEM
29. 11. / OLOMOUC
30. 11. / OSTRAVA
01. 12. / NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (SK)
02. 12. / BREZNO (SK)
03. 12. / VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
04. 12. / VARNSDORF
05. 12. / MOST
06. 12. / RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
07. 12. / ŽATEC
08. 12. / MILEVSKO
09. 12. / HRADEC KRÁLOVÉ
10. 12. / PRAHA
11. 12. / KOLÍN-DIVADLO
12. 12. / CHOMUTOV
13. 12. / ZLÍN
14. 12. / BRUNTÁL

XXII

KONCERTY V ŠUMPERKU 

MODERUJE MAREK HLAVICA

RESTAURACE DOMU KULTURY:

STÁLÁ EXPOZICE FOTOGRAFIÍ Z BLUES ALIVE

ŠUMPERK 16.–18.11.2017 
WWW.BLUESALIVE.CZ

JONNY LANG

NICK SCHNEBELEN TOUR:
08.11. / ELBLĄG (PL)
09.11. / TORUŃ (PL)
10.11. / HOLEŠOV
11.11. / SKALICA (SK)
14.11. / ČESKÉ BUDĚJOVICE
15.11. / BRATISLAVA (SK) 
17.11. / ŁÓDŹ (PL)
18.11. / DOBROMIERZ (PL)
19.11. / CHORZÓW (PL)
21.11. / MIKOŁÓW (PL)
22.11. / SOSNOWIEC (PL)
23.11. / PUŁAWY (PL)
24.11. / SUWAŁKI (PL) 
25.11. / BIAŁYSTOK (PL)
26.11. / OLSZTYN (PL)

19.11. /18:00  
BLUES ALIVE V POLSKU
MDK BATORY, CHORZÓW   
MISSISSIPPI MIXTAPE (SK) 
NICK SCHNEBELEN (USA)
MR. SIPP (USA)

JOHNY
LANG

MR. 
SIPP

ZAC
HARMON
ZAC
HARMON

JANE LEE
HOOKER

ERIC
BIBB


