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Autorka obálky: Zdeňka Rambousková, 
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Chrám sv. Jana Křtitele stojí v Šumperku již více 

než sedm století. Začal být budován prvními kolo-

nisty, kteří někdy v polovině 13. století město založi-

li. Výstavba kostela trvala dlouho, protože technické 

provedení stavby v gotickém slohu bylo velmi ná-

ročné. Původně gotický chrám byl jistě výstavný, od-

povídající významu města. Na západní straně měla 

kostelní loď ve štítě se vší pravděpodobností pouze 

velké okno s gotickou kružbou a měla jen boční 

vchody. Malý kamenný portálek na severní straně je 

patrně druhotně osazen a jde snad o původní ostění 

vstupu do sakristie nebo bočního vchodu ze hřbi-

tova, který se rozkládal okolo kostela až do r. 1784. 

Přestože byl chrám poničen ohněm už roku 1513, 

zásadní změna jeho vzhledu se udála až po požáru  

roku 1669, kdy se zřítily gotické klenby a budova 

byla přestavěna v barokním slohu. V klenbě kněžiště 

vymaloval v roce 1755 Ignác Oderlický fresku s apo-

teózou sv. Jana Křtitele. Pokračování na str. 24

Chrám sv. Jana Křtitele.  Fotoarchiv VM v Šumperku
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RADNICE VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ

Nová radnice se stala místem mnohých dra-

matických rozhodnutí o osudu města. O nej-

důležitějších z nich byli stručně informováni 

návštěvníci výstavy instalované v prvním po-

schodí radnice. Nyní se již věnujme jen historii 

samotné radniční budovy.

Po půlstoletí její existence se stále naléha-

věji hlásily inovace zastaralých instalačních 

rozvodů. Než se přistoupilo k jejich výměně, 

byl koncem čtyřicátých let do radniční věže 

instalován nový hodinový stroj, vyrobený ve 

Vyškově na Moravě, který slouží dodnes. Ná-

sledovala modernizace plynofikace objektu, 

byla zavedena odpovídající elektroinstalace 

a vybudováno nové ústřední topení. V roce 

1979 byla radnice pokryta eternitovou kryti-

nou, přičemž byly nově osazeny klempířské 

prvky, včetně oplechování věže.

Avšak již následujícího roku 25. června vy-

pukl v podkroví radnice požár, který zničil část 

krovů a krytiny. Požárem zničená střešní kon-

strukce byla následně ještě téhož roku vymě-

něna, doplněny eternitové šablony a obnoveno 

oplechování střechy.

Více než osmdesát let se podepsalo na stavu 

radniční budovy a od devadesátých let 20. sto-

letí bylo nutné provést některé rekonstrukce 

a restaurátorské práce. Po nezbytné plynofikaci 

kotelny byla v roce 1996 obnovena fasáda věže, 

včetně restaurování slunečních hodin a opra-

vení ciferníků hodin mechanických. Současně 

byla nově oplechována podlaha ochozu věže 

a vyměněna okna a dveře u ochozu.V násle-

dujících dvou letech bylo opraveno vstupní 

schodiště.

S obnovou fasády radnice a restaurováním 

jejích architektonických prvků bylo po zjiště-

ní stavu plastik králů Rudolfa I. a Ferdinan-

da I., umístěných na hlavním průčelí budovy, 

Požár střechy šumperské radnice v roce 1980. 

 Foto: archiv MěÚ Šumperk

Oprava radniční věže v roce 1996.  

 Foto: archiv MěÚ Šumperk
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„Není příhodnějšího dne pro poslech Záduš-

ní mše Giuseppe Verdiho,  než je Památka všech 

zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“. Mod-

litba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradi-

ci, i když vzpomínka na mrtvé je součástí každé 

mše,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. Veřej-

né slavení se přitom objevuje již po roce 998 ve 

francouzském benediktinském klášteře v Cluny. 

Od 11. do 13. století se tato památka rozšířila do 

dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. 

„Od roku 1915, kdy v první světové válce zahy-

nulo velké množství lidí, mohou kněží celebrovat 

toho dne tři mše,“ upřesňuje Rozehnal.

Zádušní mše byla poprvé provedena v  kostele San 

Marco v Miláně 22. května 1874 pod vedením samot-

ného Verdiho, reprízy pak proběhly 27. a 29. května 

v milánské Scale. „V díle jsou použity velmi silné 

hudební emoce, rytmy a dramatické kontrasty, které 

nezapřou styl vyjádření skladatele oper. Dílo sledu-

je latinský obřad pohřbu a sjednocuje pocity ztráty 

a smutku, stejně jako lidskou touhu po odpuštění 

a milosrdenství,“ popisuje Rozehnal a připomíná, 

že třetí setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 

2. listopadu. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušeb-

na Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 

Kostelním náměstí 4.  -red- 

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v listopadu svou 
třetí částí. Tentokrát nabídne Verdiho Mši za zemřelé - Messa da Requiem.

a Rollanda na nároží radnice rozhodnuto o je-

jich  odstranění a nahrazení kopiemi. V roce 

1999 pracovníci firmy Archkaso z Kamenice 

u Jihlavy sochy z umělého kamene demonto-

vali a v ateliéru opravili. Následovala výroba 

lukoprénových forem pro plastiky nové, které 

byly zhotoveny ze stejného materiálu.

Původní sochy z radnice byly nabídnuty 

k prodeji v dražbě. Zájem byl o postavy obou 

králů, které dnes zdobí interiéry hotelu Záme-

ček v Čeladné. Rolland je nyní umístěn v prů-

jezdu Muzea v Šumperku.  Zdeněk Doubravský, 

 VM v Šumperku

Socha krále Rudolfa I. opouští průčelí šumperské 

radnice, 1999.  Foto: archiv MěÚ Šumperk

Původní hodinový stroj z radniční věže, který slou-

žil do konce čtyřicátých let 20. století, byl vyroben 

fi rmou Rudolfa Th öndela v Uničově.  

 Foto: archiv MěÚ Šumperk
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Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk inspiroval 

u partnerského města Bad Hersfeldu, připome-

ne v listopadu především význam knihy obecně. 

Zatímco loni tak organizátoři učinili poněkud 

neobvykle v „bluesovém“ duchu a nabídli poslu-

chačům texty blues a o blues, letos zaměřili svou 

pozornost na výraznou osobnost světa literární-

ho i společenského - dnes pětaosmdesátiletého 

Ludvíka Vaculíka. „Literární, společenské i po-

litické dění ovlivňuje tato legendární osobnost 

již desítky let. Z mladého levicového publicisty 

let padesátých se v šedesátých letech stal jed-

ním z představitelů reformátorské inteligence,“ 

říká ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daň-

ková. Vzápětí připomíná, že Vaculík je autorem 

textu Dva tisíce slov z roku 1968, zakladatelem 

samizdatové edice Petlice, autorem řady knih 

i uznávaným fejetonistou, který po svém navázal 

na českou tradici fejetonu a přetvořil ji na útvar 

o poznání kritičtější. 

Přímo pro šumperský festival sestavil Ludvík Va-

culík knihu nazvanou Koza na trati, do níž zařadil 

dříve publikované i zcela nové texty. Publikaci, kte-

rou ilustroval Jan Vaculík, vydalo nakladatelství Ve-

duta Štíty a zájemci si ji budou moci opět koupit na 

podvečerních čteních. „Knihu slavnostně pokřtíme 

za účasti autora během sobotního úvodního večera 

v sále divadla,“ upřesňuje ředitelka.

Novinkou letošního ročníku je akce nazva-

ná „Čtení v bačkorách“, jež bude jakýmsi pro-

logem festivalu. Odehrávat se bude již v úterý 

8. listopadu na místní „průmyslovce“ v ulici 

Gen. Krátkého, jejíž studenti budou od 17 hodin 

číst z Vaculíkovy knihy Jak se dělá chlapec a ze 

Smolné knihy Lenky Procházkové. 

Nejen studenti, ale také žáci šumperských základ-

ních škol se do dění zapojí o dva dny později. Ve 

čtvrtek 10. listopadu totiž zahájí festival již tradiční 

Čtenářská štafeta. Odstartuje úderem osmé ran-

ní z knihovny Sever v Temenické ulici a postupně 

navštíví místní základní a střední školy a doputuje 

až do knihovny v ulici 17. listopadu. „Místo štafeto-

vého kolíku ponesou členové štafety knihu, ze které 

budou číst nejen děti, ale i hosté, a chybět nebudou 

ani muzikanti, kteří čtení a mnohdy další aktivity ve 

školách ozvláštní,“ popisuje Daňková.  

Čtení knihy na pokračování bude mít letos 

opět charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad 

obecnými lidskými hodnotami. Vaculíkovy texty 

se budou číst vždy od páté odpolední postupně 

Podzimní čas je v Šumperku již sedmým rokem spojen s literárním a fi lmovým festivalem Město 
čte knihu. Zajímavá akce, která se zapsala do povědomí veřejností, letos proběhne od čtvrtku 

10. do úterý 15. listopadu a její pořadatelé, místní radnice spolu s Městskou knihovnou, DDM Vilou 
Doris, kinem Oko, místním divadlem, Vlastivědným muzeem, Gymnáziem, Obchodní akademií, 
„průmyslovkou“, Domem kultury a Základní uměleckou školou, představí tentokrát dílo autora 
řady knih a uznávaného fejetonisty Ludvíka Vaculíka. 

Do své knihy Koza na trati zařadil Ludvík Vaculík 

dříve publikované i zcela nové texty.



4

M
Ě

S
T

O
 Č

T
E

 K
N

IH
U v kulturních a společenských zařízeních města za 

účasti osobností kultury a společenského života, 

šumperských studentů a také hudebníků, kteří 

čtené slovo doplní hudbou a zpěvem. 

Na podvečerní čtení naváže v kině Oko pře-

hlídka vynikajících fi lmů šedesátých let, jejichž 

cestě do trezoru napomohl právě manifest Dva 

tisíce slov. „Lidé se tak mohou těšit na Markétu 

Lazarovou, Pět holek na krku, Bílou paní, Jirešův 

Žert, Ikarii XB 1 z režijní dílny Jindřicha Poláka 

a Farářův konec, který v roce 1969 natočil Evald 

Schorm, “ vypočítává Daňková. 

První podvečer s knihou Koza na trati s herci 

Petrem Králem a Olgou Kaštickou, které doprovodí 

Miroslav Novotný, se odehraje ve čtvrtek 10. listo-

padu v Hollarově galerii šumperského muzea, v níž 

bude mimo jiné k vidění i výstava nazvaná Neměli 

jsme je vidět a číst. „Přivítáme zde jednoho z prv-

ních hostů, kterým bude fi lmový historik Pavel 

Taussig. Ten uvede nejen výstavu, ale posléze také 

první fi lm přehlídky, kterým je nedávno restauro-

vaná kopie fi lmu Markéta Lazarová,“ prozrazuje 

ředitelka knihovny.

O den později, v pátek 11. listopadu, budou 

od 17 hodin ve „čtecím“ maratonu pokračovat 

v G-klubu Domu kultury členové studia D123 

Alexandr Stankuš, Hana Vonzino, Svatava Něm-

cová a Zuzana Stejskalová, které doprovodí Tomáš 

Wurst. Úderem deváté večerní pak nabídnou pořa-

datelé v divadelním Hrádku Nokturno lidové pís-

ně a poezie, jež připravují šumperský rodák David 

Rotter spolu se Zdeňkem Korčiánem a Antonínem 

Bukovským.

A do divadla zamíří lidé i v sobotu 12. listopa-

du. V první části večera se bude od páté odpolední 

především číst, ve druhé části, nazvané Valašský 

snář, pak Břetislav Rychlík uvede pořady z cyklu 

České televize Brno. „Účast na tomto večeru, jehož 

součástí bude i křest knihy, přislíbil samotný autor 

Ludvík Vaculík,“ podotýká Daňková.

Ludvík Vaculík se se svými příznivci setká rov-

něž v neděli 13. listopadu od 16 hodin v G-klubu 

při lidové písni, jež je jeho celoživotním láskou. 

V rámci pořadu Polepšené pěsničky jej na cimbál 

doprovodí Jan Rokyta. 

Pondělní podvečer bude patřit v knihovně stu-

dentům Gymnázia pod vedením Evy Pálkové, 

o hudební doprovod se postará Flower Power. 

Závěrečnou tečku za festivalem pak učiní v úterý 

15. listopadu páter Milan Palkovič a Motýli v kláš-

terním kostele.

Pravidelnou součástí festivalu Město čte knihu 

se již staly výstavy. První z nich nazvaná Neměli 

jsme je vidět a číst bude zahájena ve čtvrtek 10. lis-

topadu v 17 hodin v muzeu, druhá nesoucí název 

Co se stalo, jež představí práce žáků a studentů 

šumperských škol, bude k vidění v knihovně a po-

slední výstava odstartuje v sobotu 12. listopadu 

v divadle. Ponese název „Josefa Zemana a Ludvíka 

Vaculíka cesta někam aneb Předliterární skuteč-

nost“ a potrvá do 30. listopadu.

 „Věříme, že letošní nabídka veřejnost opět 

osloví a že se nám podaří získat posluchače a ná-

vštěvníky, které setkání nad knihou potěší,“ uza-

vírá Daňková a připomíná, že podrobný program 

festivalu je zveřejněn na adrese www.mestoc-

teknihu.cz. -zk-

Program festivalu Město čte knihu

Úterý 8. listopadu od 17 hodin v budově SPŠ a VOŠ 

v ulici Gen. Krátkého

Prolog Město čte knihu - Čtení v bačkorách 

Z knih Lenky Procházkové Smolná kniha a Lud-

víka Vaculíka Jak se dělá chlapec čtou studenti 

SPŠ a VOŠ Šumperk.  Vstup volný 

Čtvrtek 10. listopadu od 8 hodin

Prolog Město čte knihu - Čtenářská štafeta

8:00 Knihovna Sever, Temenická, 8:30 SŠ, ZŠ a MŠ 

Hanácká, 9:00 ZŠ Sluneční, 9:30 ZŠ Dr.E. Beneše, 

10:30 ZŠ Šumavská, 11:00 Gymnázium, 11:30 ZŠ 

Vrchlického, 12:00 ZŠ 8. května, 12:30 SPŠ a VOŠ 

Gen. Krátkého. 

Čtvrtek 10. listopadu od 17 hodin v Hollarově ga-

lerii v muzeu

Čtení v muzeu, výstava Neměli jsme je vidět 

a číst

Čtou Petr Král a Olga Kaštická. Hudba Miroslav 

Novotný. Zahájení výstavy Neměli jsme je vidět 

a číst. Úvodní slovo Pavel Taussig.  Vstup volný

Čtvrtek 10. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko

Markéta Lazarová

Československo 1967, 162 min., režie František 
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matografi e, který byl letos digitálně restaurován 

a dočkal se tak obnovené premiéry, je sugestiv-

ním pohledem do doby temného středověku. 

V hlavní roli Magda Vašáryová. Lektorský úvod 

Pavel Taussig.  Vstupné 50 Kč

Pátek 11. listopadu od 10.30 hodin v kině Oko

Pět holek na krku

Československo 1967, 88 min., režie Evald 

Schorm. Jen zdánlivě dětský příběh, který se 

vyznačuje hlubokou znalostí lidských povah, 

vypráví příběh dospívající školačky, která „ne-

zapadá“ do třídního kolektivu, protože je dcerou 

důležitého funkcionáře… V hlavní roli Andrea 

Čunderlíková.  Vstupné 30 Kč

Pátek 11. listopadu od 17 hodin v G-klubu

Čtení v G-klubu

Čtou členové studia D123 Alexandr Stankuš, 

Hana Vonzino, Svatava Němcová, Zuzana Stejs-

kalová, hudba Tomáš Wurst.  Vstup volný

Pátek 11. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko

Bílá paní

Československo 1965, 93 min., režie Zdeněk Pod-

skalský. Duchařská komedie si vystřelila z po-

litiků malého městečka, kteří svá zbožná přání 

vydávají za budovatelské úspěchy… Hrají Irena 

Kačírková, Vlastimil Brodský, Vlasta Chramos-

tová, Miloš Kopecký, Vladimír Menšík a další. 

 Vstupné 50 Kč

Pátek 11. listopadu od 21 hodin na Hrádku

Lidová poezie žije! 

Večer české a slovenské lidové poezie. Účinkují 

David Rotter, Zdeněk Korčián, Antonín Bukov-

ský.  Vstup volný

Sobota 12. listopadu od 17 hodin v divadle

Křest knihy KOZA NA TRATI za účasti autora 

Ludvíka Vaculíka

Čtou členové Divadla Šumperk. 

 Vstupné 50 Kč v předprodeji divadla

Sobota 12. listopadu od 19 hodin v divadle na 

Hrádku

Břetislav Rychlík uvádí: Valašský snář

Projekce pořadů z cyklu České televize Brno. 

 Vstup volný

Neděle 13. listopadu od 16 hodin v G-klubu

Polepšené pěsničky

Zpěv a vyprávění Ludvíka Vaculíka doprovodí na 

cimbál Jan Rokyta.  Vstup volný 

Neděle 13. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko

Žert

Československo 1968, 80 min., režie Jaromil Jireš. 

Film podle románu Milana Kundery se dotýká 

éry stalinismu a komunismu. Hlavní hrdina se 

díky nevinnému žertu v mládí ocitá na okraji 

společnosti a po letech strávených  v pracovním 

táboře se chce pomstít.…  Hrají Josef Somr, Jana 

Dítětová, Luděk Munzar a další.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 14. listopadu od 17 hodin v Městské 

knihovně

Čtení v knihovně

Čtou studenti Gymnázia. Hudba Flower Power. 

 Vstup volný

Pondělí 14. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko

Ikarie XB 1

Československo 1963, 82 min., režie Jindřich Po-

lák. Dobrodružná cesta vesmírem v nejslavněj-

ším českém sci-fi  fi lmu. Hrají Zdeněk Štěpánek, 

Radovan Lukavský, Dana Medřická, František 

Smolík, Irena Kačírková, Miroslav Macháček 

a další.  Vstupné 50 Kč

Úterý 15. listopadu od 16.30 hodin v klášterním 

kostele

Čtení v klášterním kostele Zvěstování Panny 

Marie

Čte P. Milan Palkovič, zpívají Motýli.  Vstup volný

Úterý 15. listopadu od 19.30 hodin v kině Oko

Farářův konec

Československo, 1968, 96 min., režie Evald 

Schorm. Půvabný příběh kostelníka, kterému 

se shodou okolností podaří v zapadnuté horské 

dědině splnit si svůj dávný sen, byl natočen pod-

le námětu Josefa Škvoreckého. Hrají Vlastimil 

Brodský, Jan Li bíček, Jana Brejchová a další. 

 Vstupné 50 Kč
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„O možnost jeho vystoupení jsme usilovali 

více než tři roky. Ztělesňuje totiž mladou krev 

a moderní podobu žánru, který už šestnáct let 

představujeme českým fanouškům. Víme, že 

Shepherd má i u nás širokou fanouškovskou 

základnu. Vždy, když jsme si dělali průzkum, 

o kterého interpreta by měli návštěvníci Blues 

Alive největší zájem, patřilo jeho jméno k nej-

častěji skloňovaným,” říká ředitel festivalu Blues 

Alive Vladimír Rybička a dodává, že podmín-

kou Shepherdovy účasti byly alespoň tři ode-

hrané koncerty. Kromě toho šumperského ve 

čtvrtek 17. listopadu se tak mohou na „zázrač-

né dítě“ těšit i posluchači v polském Chorzówě 

a v pražském Lucerna Music Baru. A právě 

čtvrteční koncert je ve festivalovém modelu 

výjimečný. Díky státnímu svátku jej pořadatelé 

pojali na úrovni těch „hlavních“, takže z hle-

diska návštěvnosti spoléhají nejen na domácí 

„skalní“ fanoušky, ale také na ty „zvenčí“.

Vyjednávání se zástupci americké bluesové 

scény představuje podle Rybičky základní pilíř 

Blues Alive. „Máme dlouhodobý seznam jmen, 

která bychom chtěli do Šumperka dostat. Mno-

há z nich jsou samozřejmě „z říše snů“, některá 

ale, jak ukázal letošní ročník, nejsou nereálná. 

A samozřejmě platí, že čím větší hvězda, tím 

větší nároky na techniku,“ podotýká Rybička 

a jako příklad uvádí třiasedmdesátiletého te-

xaského rodáka Guitara Shortyho, jenž přiletí 

do Evropy pouze na šumperský festival.

Pořadatelé Blues Alive se nechávají při tvorbě 

programu inspirovat i festivalem ve švýcarském 

Luzernu, jenž probíhá týden před tím šumper-

ským, a také „přítomností“ bluesových hvězd 

v Evropě v měsíci listopadu. „Je to práce na rok 

i více. V případě Blues Alive navíc mluvíme 

o konfrontaci amerického blues s Evropou a zde 

se snažíme obsazovat kapely české i z blízkého 

zahraničí,“ zdůrazňuje ředitel. Alfou a omegou 

festivalu jsou podle něj samozřejmě fi nance. 

O tom, zda dosáhnou na granty, se pořadatelé 

dozvídají až během roku, spoléhat tak musejí na 

podporu města a kraje a na tradičního generál-

ního partnera. Tím je společnost Daňové pora-

denství Tomáše Paclíka. „V této souvislosti bych 

chtěl poděkovat všem našim marketingovým 

partnerům, bez jejichž pomoci bychom akci 

takového rozsahu nezvládli. Velmi si vážíme 

i podpory Ministerstva kultury, Olomouckého 

kraje a města Šumperka a polského Chorzówa, 

stejně jako přízně Visegradského fondu,“ vy-

jmenovává Rybička.

Šestnáctý ročník, nad nímž převzali záštitu 

hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík 

a šumperský starosta Zdeněk Brož, nabídne 

bluesovým fandům menu složené z několika 

chodů. Počínaje čtvrtečním koncertem Ken-

nyho Wayna Shepherda přes páteční odpoled-

ní vystoupení skotského MacMaster and Hay 

v klášterním kostele a večerní hlavní koncert až 

po sobotní vystoupení letošní další hvězdy - tři-

asedmdesátiletého rodáka z texaského Housto-

nu Guitara Shortyho, vlastním jménem Davida 

Williama Kearneyho. Tato nefalšovaná hvězda 

současného řádně „vyšťaveného“ a energeticky 

vysokooktanového kytarového blues je známa 

obrovskou show, během níž často z nástrojů do-

slova létají třísky.

Ti, kterým by snad šumperské bluesování 

nestačilo, se mohou ještě v neděli 20. listopadu 

vypravit do spřízněného polského Chorzówa, 

v němž tradičně probíhá další z hlavních kon-

certů Blues Alive. A pod hlavičkou šumperské-

ŠPIČKOVÝ FESTIVAL NABÍDNE SVĚTOVÉ I EVROPSKÉ BLUES

Bluesoví hudebníci, zpěváci i skladatelé ze zámoří i Evropy se za tři týdny sjedou do šumperské-
ho Domu kultury. Ten bude od 17. do 19. listopadu již pošestnácté hostit mezinárodní festival 

Blues Alive, na němž se představí na dvě desítky interpretů a skupin ze Spojených států amerických, 
Velké Británie, Skotska, Polska, Slovenska, Maďarska a samozřejmě Česka. A zatímco v uplynulých 
patnácti letech avizoval šumperský festival hvězdy, jako byly Holmes Brothers nebo James Cotton, 
tedy staré zkušené bluesmany tmavé pleti, letos bude největším programovým magnetem teprve čty-
řiatřicetiletý „bílý“ Američan Kenny Wayne Shepherd.
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mácí“ scéně a v Chorzówě, ale také v dalších 

polských městech. Satelitní koncerty jsou na-

plánovány rovněž v Prostějově, Mikulově, Čes-

kých Budějovicích, slovenské Bratislavě a blues 

zazní již tradičně i v mírovské věznici. „Struk-

tura satelitních koncertů se mění, neboť pořa-

datelé si příliš netroufají nabízet blues v době, 

kdy probíhá náš festival,“ říká Rybička. 

Součástí Blues Alive bude opět středeční „vý-

chovný“ koncert pro středoškoláky, výstava fo-

tografi í a sobotní dopolední fi lmová projekce, 

jež nabídne americký snímek Martina Scorse-

seho Feel Like Going Home s Coreym Harri-

sem, Taj Mahalem a Farkou Tourem. Chybět 

samozřejmě nebude ani Tematické odpoledne, 

letos opět tak trochu „úletové“, neboť svede do-

hromady tři kapely, jež spíše než na čistě blue-

sových akcích hrávají v klubech či na festivalech 

tak či onak „alternativních“. „Bluesová alterna-

tiva získává ve světovém kontextu stále silnější 

pozici, pod její nálepku se vejdou často umělci 

či kapely, které s bluesovými kořeny jejich fa-

noušci vůbec nespojují. Přesto jasné spodní 

proudy, ale v některých případech i konkrétní 

hudební vlivy svědčí o tom, že stoletý žánr stále 

nachází nové cestičky, kterými se může drát na 

povrch,“ soudí ředitel Domu kultury. 

Podobně jako v minulosti se i letošní ročník 

festivalu Blues Alive těší zájmu médií. O šumper-

ském bluesování informují významné celostátní 

deníky a bude se o něm hovořit také v pořadu 

Dobré ráno s Jedničkou, a to buď v pondělí 7. nebo 

úterý 8. listopadu. V pondělí 7. listopadu pak bude 

Blues Alive od 11 hodin dopoledne hlavním té-

matem hodinového pořadu Větrník, který vysílá 

Český rozhlas Olomouc. „Český rozhlas Olomouc 

opět zaznamená všechny festivalové koncerty 

a v koprodukci s ním již tradičně vydáme CD, 

které bude bonusem ke vstupence příští rok,“ uza-

vírá Rybička.

Festival odstartuje „zázračné dítě“ 
Kenny Wayne Shepherd 

Šestnáctý festivalový ročník zahájí ve čtvrtek 

17. listopadu čtyřiatřicetiletý rodák z americké 

Louisiany Kenny Wayne Shepherd, který se jako 

samouk věnoval hře na kytaru už od sedmi let 

a jako třináctiletý stál poprvé na pódiu coby „zá-

zračné dítě“ a host neworleanského bluesmana 

Bryana Leeho. Senzací v amerických a posléze 

celosvětových kruzích se stalo už jeho debutové 

album Ledbetter Heights, které se stejně jako 

všechna další ocitlo dlouhodobě na prvním 

místě amerického prodejního žebříčku ve své 

kategorii. Album vydal Shepherd jako osmnác-

tiletý a podnítil - v době nadvlády elektronické 

hudby - zájem tisíců svých vrstevníků o „ruko-

dělnou“ bluesovou a rockovou hudbu. Mimo-

řádně zajímavým projektem pak je CD/DVD 10 

Days Out: Blues From Th e Backroads, v jehož 

rámci si Shepherd zahrál se svými starými idoly 

B.B. Kingem, Hubertem Sumlinem, Pinetopem 

Perkinsem a dalšími bluesovými klasiky. Titul 

byl nominován na dvě ceny Grammy. Stejnou 

nominaci si vysloužila i loňská vynikající živá 

nahrávka Live! In Chicago. Začátkem letošní-

ho srpna vydal Kenny Wayne Shepherd nové 

album How I Go, na němž ho doprovází kapela, 

s níž přijíždí i na koncerty do České republiky. 

Šestnáctý ročník Blues Alive zahájí čtyřiatřicetile-

tý rodák z americké Louisiany Kenny Wayne She-

pherd.  Foto: archiv
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1 „Jde o výjimečné jméno, takže jsme zvolili 

i výjimečný model čtvrtečního koncertu, který 

není určen především regionálním vyznavačům 

blues, jak tomu bývalo v minulých letech, ale 

širokému publiku z celé republiky i zahraničí. 

Určitým způsobem nám nahrává také státní svá-

tek, po němž si mnozí berou v pátek dovolenou,“ 

říká ředitel festivalu. Vzápětí prozrazuje, že She-

pherdovými „předskokany“ budou Marcel Flemr 

a Lukáš Martinek. „Shepherdův vliv do jisté míry 

poznamenal i českou hudební scénu, na níž se 

nečekaně objevilo několik „českých Shepherdů“, 

tedy velmi mladých kytaristů s bluesovými koře-

ny. Bezesporu nejznámějšími z nich jsou právě 

Marcel Flemr a Lukáš Martinek, kteří odstarto-

vali svoje muzikantské dráhy na velkých pódiích 

v podobně mladém věku. Pro šumperské čtvr-

teční vystoupení připravují vůbec poprvé ve své 

kariéře společný projekt, s nímž koncertu hlavní 

hvězdy večera „předskočí“ a posléze vystoupí i na 

aft erparty,“ láká na čtvrteční koncertování dra-

maturg festivalu Ondřej Bezr.

Klášterní kostel rozezní vynikající 
skotské duo Macmaster and Hay 

V pátek 18. listopadu budou mít návštěvníci 

klášterního kostela mimořádnou příležitost vy-

chutnat si v klášterním kostele originální duo, 

jež bez pochyby patří ke špičce skotské hudební 

scény. Repertoár Mary MacMasterové a Do-

nalda Haye tvoří nejen tradiční skotské písně 

a melodie, ale také vlastní nové skladby, zasaze-

né do emotivních zvukových kreací, tvořených 

pomocí neobvyklého spojení zdánlivě nesou-

rodých hudebních nástrojů - několika druhů 

harf, bicích nástrojů, marimby a sampleru. Při 

zpěvu přitom používá Mary MacMasterová 

vedle angličtiny také starou gaelštinu. „Mary 

MacMasterová získala světový věhlas svou 

hrou na clarsach, což je skotská podoba tra-

diční „keltské“ harfy, a elektrifi kovanou harfu 

Camac a díky novátorské tvůrčí práci s těmito 

nástroji,“ upřesňuje Bezr. 

Donald Hay, doma přezdívaný Drummy, je 

zas podle něj v hudebním světě uznávaný pro 

svou vnímavost a nápaditost, které uplatňuje 

při hře na bicí nástroje. Hudba obou umělců tak 

evokuje dojmy nádherné, ale také nebezpečné 

skotské krajiny, jejich společné živé vystoupení 

funguje jako nová magická formule pro tradič-

ní hudbu, jako soundtrack k povznášejícímu 

fi lmovému zážitku. Přesvědčit se o tom mohou 

všichni, kteří na šumperský koncert, jež začíná 

v 16 hodin, přijdou.

Prostor opět dostanou 
vítězové Aperitivu 

Úvod obou hlavních koncertů bude patřit 

novým tvářím Blues Alive - vítězům červnové 

vyhledávací soutěže Blues Aperitiv. Předsta-

ví se tak slezská kapela Juicy Band, jež patří 

k nejčerstvějším reprezentantům silné polské 

bluesové líhně. „Kapela je zajímavá hned z ně-

kolika důvodů. Klade důraz na vlastní tvorbu, 

která se vymezuje žánry blues, funku a soulu. 

Její hutný a bohatý sound jistí prvotřídní hráči, 

mezi nimiž bezesporu kraluje pianista a ham-

mondkář Jacek Zajac, a v neposlední řadě má 

ve svém středu vynikající zpěvačku „joplinov-

ského“ charakteru Annu Pawlus,“ přibližuje 

polské hosty Bezr a dodává, že ve velkém sále 

se v pátek představí i loňský „aperitivový“ vítěz 

Louisiana Alley, tedy seskupeni kolem americ-

kého zpěváka a kytaristy Davida Gorea, bývalé-

ho frontmana známých Th e Cell. 

O den později pak bude úvod hlavního kon-

certu patřit českým Th e Kingsize Boogiemen, 

kteří zaujali porotu letošního Aperitivu pře-

devším vynikajícím zvládnutím klasického 

Na výjimečný zážitek se mohou posluchači těšit 

v pátek odpoledne. V klášterním kostele vystoupí 

Mary MacMasterová a Donald Hay.  Foto: archiv
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bluesového materiálu, zahraného s nebývalou 

energičností a v neposlední řadě velkým nad-

hledem. „Při jejich koncertech ožívá to nejlepší 

z odkazu starých mistrů a vystoupení kapely ve 

foyer Domu kultury bezpochyby velmi dobře 

navodí atmosféru na celý večer,“ soudí drama-

turg festivalu. Sobotní večer ve velkém sále pak 

rozjede mladá slovenská skupina Kŕdeľ divých 

Adamov, jež loni coby vítěz Aperitivu vystou-

pila ve foyer.

Th e Kingsize Boogiemen pak vystoupí ještě 

v polském Chorzówě v rámci hlavního progra-

mu Blues Alive, další „aperitivová tvář“ český 

Žalman Brothers Band bude hrát na koncer-

tu Blues Alive v Piekary a Petr Karas Band 

se představí na scéně Blues Alive na festivalu 

v Boskovicích.

Páteční večer: 
evropský a africký mix 

Páteční hlavní program letošního Blues Ali-

ve nabídne různorodou pětici umělců a kapel 

z Čech, Slovenska, Polska, Anglie a Gambie. 

Kromě již zmíněné česko-americké forma-

ce Louisiana Alley se představí polská kapela 

Around Th e Blues se zpěvačkou Asiou Mro-

zekovou, jejichž hudba se sice přísně nedrží 

stylových škatulek a přesahuje k soulu i rocku, 

Úvod sobotního hlavního koncertu bude ve foyer 

Domu kultury patřit českým Th e Kingsize Boogie-

men.  Foto: archiv

Bláznivá stylizace britské kapely Hokie Joint vyvolává v novinářích odkazy k Tomu Waitsovi.  Foto: archiv
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„okolo blues“. Polské hosty poté vystřídá na 

pódiu bratislavská zpěvačka a kytaristka Zuz-

ka Suchánková, vynikající interpretka soulově, 

gospelově a spirituálově laděné muziky, která se 

v poslední době začala více věnovat kytaře a vý-

razně se zaměřila také na autorskou tvorbu. 

Bláznivá stylizace britské kapely Hokie Joint 

vyvolává v novinářích odkazy k Tomu Wait-

sovi, její koncertní nasazení zase bývá srov-

náváno s White Stripes nebo Th e Black Keys. 

Opravdová síla Hokie Joint ovšem tkví v abso-

lutní a nelíčené syrovosti, kterou navazují na 

velikány poslední elektrické fáze mississippské-

ho blues, ale i na chicagskou klasiku z 50. let. 

A právě tuto velkou čistokrevnou nadčasovou 

emoci, vytaženou až odkudsi z pekla, nabídnou 

pořadatelé Blues Alive šumperskému publiku.

Závěrečnou tečkou za pátečním koncertováním 

bude projekt JuJu neboli Justin Adams & Juldeh 

Camara. „O tom, jestli blues skutečně vzniklo 

v Africe, se dodnes někteří muzikologové snaží 

vést spory, ale tenhle crossover je jasným důkazem. 

A i z druhé strany: přesně dokládá, že to, co se už 

někdy od 60. let psalo o Johnu Lee Hookerovi, to-

tiž že je ze všech amerických bluesmanů nejafrič-

tější, je čirá pravda. Právě v jeho hudbě je onen oslí 

můstek, po kterém se tahle kapela prochází, jako 

by se nechumelilo. Jenže ono se chumelí!“ Tolik re-

cenzent českého bluesového časopisu Crossroads 

o albu In Trance nového projektu JuJu. 

„Dramaturgie Blues Alive už několik let uva-

žuje o představení některého ze zajímavých 

představitelů afrického, tzv. pouštního blues. 

Projekt JuJu, který stojí kdesi na pomezí tohoto 

stylu se spoustou dalších odboček, tedy jakoby 

spadl v pravý čas z nebe,“ říká Bezr a dodává, 

že projekt slučuje (blues)rockový přístup dobře 

známého britského muzikanta Justina Adam-

se, jednoho z nejoriginálnějších a mimořádně 

inovativních kytaristů Anglie s bohatými zkuše-

nostmi napříč žánry, s etnickým vkladem gam-

bijského zpěváka, instrumentalisty a příslušníka 

elitní muzikantské kasty označované slovem 

griot Juldeha Camary, to vše navíc v lákavém 

psychedelickém oparu.

Na fi lmovou projekci naváže 
Tematické odpoledne 

Ti, kteří v sobotu dopoledne zamíří do kina 

Oko, budou moci zhlédnout snímek oscaro-

Během pátečního večerního koncertu se představí 

i bratislavská zpěvačka a kytaristka Zuzka Su-

chánková.  Foto: archiv

Polská kapela Around Th e Blues přijede do Šumper-

ka se zpěvačkou Asiou Mrozekovou.  Foto: archiv
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vého režiséra Martina Scorseseho Feel Like 

Going Home, který vytvořil před osmi lety ve 

spolupráci s hudebním odborníkem Peterem 

Guralnickem. „Snímek pátrá po kořenech blu-

es jak v povodí řeky Mississippi, tak v oblasti 

Západní Afriky. Ta je totiž podle převládajících 

teorií skutečnou pravlastí afroamerické hudby. 

Průvodcem fi lmu je kytarista a zpěvák Corey 

Harris, dobře známý šumperskému publiku 

z hned dvou vystoupení na Blues Alive a jedna 

z nejvýznamnějších osobností současné scény,“ 

láká do kina ředitel Domu kultury a dodává, že 

ve fi lmu hovoří a hrají nejen američtí hudební-

ci, ale také hvězdy africké world music, včetně 

již zesnulé největší hvězdy tzv. „pouštního blu-

es“ Aliho Farky Toureho.

Letošní sobotní Tematické odpoledne na-

zvané Blues jinak svede dohromady tři kape-

ly, které spíše než na čistě bluesových akcích 

hrávají v klubech či na festivalech tak či onak 

„alternativních“. Osmičlenné mezinárodní 

sdružení United Cans Unlimited, jehož „prv-

kem s pasem“ je geniální slovenský kytarista 

Ivan Tomovič, jež se cítí být ovlivněno nu-blu-

esovými celebritami kalibru Chrise Thomase 

Kinga, Little Axe, Huga Race či Jamese Blood 

Ulmera, hodlá na Blues Alive vytáhnout své 

nejsilnější zbraně a předvést je právě v rámci 

sobotního odpoledního programu. 

Vystřídá je patrně nejdivočejší uskupení, 

které letos v Šumperku vystoupí. The Sperm-

bankers dali nedávno dohromady v Praze ži-

jící muzikanti tří národností: zkušený český 

kytarista Martin Růžička, velmi respektovaný 

holandský zvukař Bert Neven, zde figurující 

na postu bubeníka, a finský zpěvák a kytaris-

ta Pasi Mäkelä. Oni sami svou hudbu označují 

jako „dirty gospel“, jejím základem jsou ovšem 

kořenné fi gury, hrané s na kost ohlodanou syro-

vostí a drivem garážového rocku. Jako poslední 

se pak „ke zpěvu“ dostane kapela Please Th e 

Trees, jež vznikla před několika lety jako spo-

jení táborských postrockerů Some Other Place 

s nu-folkovým jednočlenným projektem pís-

ničkáře Václava Havelky selFbrush. Please Th e 

Trees hrají sice moderní, ale v hlubokých koře-

nech tkvící rock, dobře si vědomý, odkud vzešel 

- především z černého blues a bílé country.

Sobota slibuje 
velmi nabitý program 

Hlavní koncert v sobotu večer nabídne velmi 

nabitý program. Po úvodním vystoupení loň-

ských a letošních vítězů soutěže Blues Aperitiv 

dostane prostor Mátyás Pribojszki, jenž je po-

važován za absolutní hvězdu maďarské blueso-

vé scény. Šumperskému publiku přitom není 

neznámý, na Blues Alive totiž koncertoval již 

v roce 2003 se svou první kapelu Blues Fools. 

Tu současnou, „napsanou“ na jeho jméno, se-

stavil o rok později s představou poněkud roz-

šířit svůj záběr ve vlastních kompozicích mimo 

striktní „dvanáctkové“ hranice směrem k jazzu 

a dalším stylům. „Pribojszkého hra na harmo-

niku je považována za plnoprávnou součást 

výkladní skříně evropského blues. Dobře to ví 

Během sobotního Tematického odpoledne zahrají 

také Please Th e Trees.  Foto: archiv

Sobotní večer ve velkém sále pak rozjede mladá slo-

venská skupina Kŕdel´divých Adamov, jež loni coby 

vítěz Aperitivu vystoupila ve foyer. Foto: archiv
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řada světových muzikantů, jako například Duke 

Robillard, Tino Gonzales či Paul Lamb, kteří ho při-

zvali ke spolupráci. A přesvědčit se o tom budeme 

moci opět i u nás,“ podotýká dramaturg festivalu.

V Šumperku „neokoukanou“ tváří bude 

v rámci druhého hlavního koncertování ne-

pochybně zpěvák Pat Smillie, rodák z Detroi-

tu, který přesídlil za studiem do Chicaga, kde 

potkal kytaristu Vance Kellyho. S ním založil 

kapelu, která se zakrátko stala jednou z nejpo-

pulárnějších ve městě, a domovskou scénou se 

jim stal proslulý klub Checkerboard Lounge. 

„Obě doposud vydaná sólová alba Pata Smil-

lieho sklidila velmi pozitivní ohlas v žánrových 

médiích a sám zpěvák se svou kapelou patří ke 

koncertně nejvytíženějším představitelům sou-

časné chicagské scény. Jeho prostřednictvím 

máme nyní šanci poznat, jak si stojí současná 

úroveň bluesové muziky ve městě, které je ko-

lébkou jedné z jeho nejvýznamnějších větví,“ 

domnívá se Bezr.

O vyvrcholení sobotního programu se pak 

postará třiasedmdesátiletý rodák z texaského 

Houstonu Guitar Shorty, vlastním jménem 

David William Kearney, který je nefalšova-

nou hvězdou současného řádně „vyšťaveného“ 

a energeticky vysokooktanového kytarového 

blues. „Jeho koncerty jsou pověstné nejen sa-

motnou explozivní hrou a vynikajícím zpěvem, 

ale také obrovskou show, při které často doslo-

va létají z nástrojů třísky,“ dodává s úsměvem 

dramaturg.

Koncertování 
uzavřou jam sessions 

Nedílnou součástí každého ročníku Blues 

Alive jsou tradiční noční jam sessions. Jejich 

dějištěm budou v pátek a v sobotu po skončení 

hlavního večerního programu dvě místa, a to 

foyer Domu kultury a pivnice Holba. Ve foyer 

se mohou posluchači v pátek těšit na polský Ju-

Mátyás Pribojszki je považován za absolutní hvězdu maďarské bluesové scény.  Foto: archiv
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icy Band, v sobotu pak na Th e Kingsize Boo-

giemen. V pivnici to v pátek rozjedou stylově 

čistí Boogie Chilli z Polska, kteří na letošním 

Aperitivu získali Cenu diváků, a v sobotu 

tu bude jamovat mladá slovenská skupina 

Kŕdeľ divých Adamov.

Na koupi vstupenky 
je nejvyšší čas 

Všichni, kteří si nechtějí listopadové blue-

sování nechat ujít, by si měli včas opatřit vstu-

penky. „Na festival se sjíždějí fanoušci z celé 

republiky a také Evropy. Bohužel se pomalu stá-

vá tradicí, že právě oni si lístky objednají a na 

domácí pak nezbudou. Šumperané by proto 

neměli spoléhat na poslední chvíli a vstupen-

ky si koupit, jinak hrozí, že se do sálu nedosta-

nou,“ připomíná ředitel Domu kultury, podle 

něhož lze lístky rezervovat rovněž na adrese 

www.bluesalive.cz. Čtvrteční koncert Kenny-

ho Wayna Shepherda přitom přijde na 490 Kč, 

vstupné na páteční koncert dua MacMaster and 

Hay v klášterním kostele je 140 Kč a vstupen-

ka na páteční hlavní koncert stojí 420 Kč. Ti, 

kdo zamíří na sobotní promítání fi lmu Cadillac 

Records v kině Oko, zaplatí 50 Kč. Vstupné na 

Tematické odpoledne a druhý hlavní koncert 

pak stojí 570 Kč. Zájemci si ale mohou koupit 

za 790 Kč zvýhodněnou permanentku na páteč-

ní a sobotní hlavní koncerty a Tematické odpo-

ledne, k níž dostanou jako dárek tradiční CD se 

záznamem loňských koncertů. Text zpracovala 

 Z. Kvapilová, foto: archiv DK

Závěrečná poznámka

Podrobné informace k šestnáctému ročníku 

Blues Alive naleznete na internetové adrese www.

bluesalive@cz. Vstupenky na všechny festivalo-

vé koncerty si lze zakoupit v pokladně Domu 

kultury, jež je otevřena ve všední dny od 14 do 

18 hodin, tel.č.  583 214 279, případně rezervovat 

na čísle 583 214 276, fax: 583 214 287, e-mail: ko-

hajdova@dksumperk.cz.

V Šumperku „neokoukanou“ tváří bude v rámci 

druhého hlavního koncertování nepochybně ame-

rický zpěvák Pat Smillie.  Foto: archiv

▲ K permanentce dostanou návštěvníci jako dá-

rek bonusové CD z loňského koncertování.
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Ve své praxi se setkávám s dětmi, kterým rodi-

če odmala doma pravidelně čtou knihy, i s dětmi, 

které tuto zkušenost neznají a ještě nikdy ji neza-

žily. Děti se od sebe významně odlišují po mnoha 

stránkách.

Ty, kterým rodiče pravidelně čtou pohádky 

a knihy, jsou obvykle emocionálně vyrovnanější, 

mají lepší vztahy v rodině mezi rodiči a dětmi, jsou 

ve škole lepší čtenáři, obecně mají větší všeobecný 

přehled a lepší prospěch ve škole. Děti, které neznají 

pravidelné čtení knížek od rodičů, jsou obvykle cel-

kově méně stimulované a také s menšími či většími 

emocionálními, sociálními či výchovnými i výuko-

vými problémy.

Pozitivní vliv pravidelného čtení rodičů dětem 

dvacet minut denně je ústřední myšlenkou i poslá-

ním celostátního projektu Celé Česko čte dětem.

Proč číst dětem? Výzkumy ukazují, že čtení: vy-

tváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podílí 

se na emočním rozvoji dítěte; učí morálním hod-

notám, napomáhá při výchově; rozvíjí jazyk, paměť 

a představivost, učí myšlení; formuje čtecí návyky 

a podporuje získávání vědomostí po celý život; roz-

šiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje uče-

ní; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti 

dítěte.

Česká republika se v minulých letech zúčastnila 

mezinárodních výzkumů, které zjišťovaly úroveň 

čtenářské gramotnosti. V roce 2000 to byl výzkum 

PISA, který se prioritně zaměřil na čtenářskou gra-

motnost patnáctiletých žáků v celkem 32 zemích. 

Žáci z České republiky zde prokázali mírně podprů-

měrnou úroveň čtenářské gramotnosti.

Zpráva o výsledcích dalšího mezinárodního vý-

zkumu PISA z roku 2009 znovu konstatuje, že podíl 

žáků se špatnými výsledky ve čtení v EU roste. Čes-

ká republika se na tomto nárůstu významně podí-

lí. Čeští žáci dosáhli v testu čtenářské gramotnosti 

pouze podprůměrných výsledků. Jejich výsledky 

jsou srovnatelné např. s výsledky rakouských a slo-

venských žáků; avšak žáci ze sousedního Polska, Ně-

mecka a také žáci z Maďarska dopadli lépe. Domní-

vám se, že láska ke knize by měla být rozvíjena již 

v útlém dětství, a to nejlépe prostřednictvím rodičů. 

Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější 

metodou výchovy čtenáře. V době informačních 

technologií je výchova ke čtenářství významnou 

složkou rozvoje osobnosti dítěte a současně preven-

cí před závislostmi na televizi a počítačových hrách, 

zejména s agresivní tematikou.

Odborníci ze společnosti Scio zveřejnili výzkum, 

ze kterého vyplývá, že s věkem se postupně snižuje 

zájem dětí o četbu. Dítě objevuje kouzla audio-vi-

zuální kultury a internetu. Se spolužáky přemýšlejí 

nad tím, jak stáhnout první fi lmy a hry. Možná, že 

právě tohle je moment, kdy by měl přijít impuls od 

rodičů nabídnout dítěti knihu jako náhradu za fi lmy 

a hry, které dítě buď nechápe, anebo by naopak chá-

pat nemělo. V důsledku toho dítě předčasně dospívá 

a v době, kdy se má vznášet v říší pohádek, střílí la-

serovými pistolemi.

Přichází předvánoční čas, a s tím i příležitost 

pokusit se naplnit některé z myšlenek, jak vzbudit 

v našich dětech zájem o čtení. Proto jsme pro ně 

připravili adventní čtení, během kterého mají rodiče 

příležitost prožít si spolu s nimi klidné okamžiky při 

četbě knihy.

Celý Šumperk čte dětem aneb věnujme advent 

našim dětem je projekt, nad kterým převzal záštitu 

starosta města Šumperka Zdeněk Brož. Do projektu 

se kromě dětí šumperských mateřských a základ-

ních škol zapojili i jejich ředitelé, kteří budou před-

čítat knihy každé úterý od 29.11. do 20.12. 

 Drahomíra Jansová

Program:

► Úterý 29. listopadu od 15.30 do 16.30 hodin 

ve Vlastivědném muzeu

Slavnostní zahájení projektu

Za přítomnosti zakladatelky a ředitelky celostátní-

ho projektu Celé Česko čte dětem Evy Katrušákové 

a starosty Šumperka Zdeňka Brože. 

► Úterý 6. prosince od 15.30 do 16.30 hodin ve Vlas-

tivědném muzeu

Úterý 13. prosince od 15.30 do 16.30 hodin v Pedago-

gicko-psychologické poradně v Husitské 12

Komorní čtení

► Úterý 20. prosince od 15.30 do 16.30 hodin 

ve Vlastivědném muzeu

Slavnostní ukončení projektu

Za přítomnosti starosty Šumperka Zdeňka Brože.
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Třetí koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Roma-
na Janků, naplánovali organizátoři na úterý 15. listopadu. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel Petru Nouzovskému a Ladislavu Horákovi. Tito přední čeští hráči na violoncello 
a akordeon připravili pro šumperské publikum program s názvem  Vivat Piazzolla. Vstupenky za 
osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regio-
nálním a městském informačním centru. K dostání jsou rovněž přímo v kanceláři Agentury J+D, 
tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: info@agenturajd.net.

Ladislav Horák, absolvent Pražské konzer-

vatoře a Západočeské university v Plzni. Během 

studií vítěz národní soutěže v Hořovicích (1990) 

a laureát mezinárodních soutěží v Andoře, Itá-

lii a Španělsku (1987-1990). Koncertuje sólově, 

v komorních sdruženích Piazzolla Soloists a Bona 

Fide Quintet, koncerty s dalšími komorními 

i orchestrálními soubory (např. FOK, Moravská 

fi lharmonie, Severočeská fi lharmonie, Sukův ko-

morní orchestr, Pražský komorní orchestr, Ko-

morní orchestr Dvořákova kraje, Praga Camerata, 

…). Má nahrávky ve studiích Českého rozhlasu, 

natáčel pro české, španělské, italské i americké 

televizní společnosti. Je propagátorem a prvním 

interpretem skladeb jak soudobých českých a za-

hraničních autorů, tak i kompozicí slavného ar-

gentinského skladatele - Astora Piazzolly. Natočil 

CD Barevný svět akordeonu věnované soudobé 

hudbě a CD Století Václava Trojana. Pedagogicky 

je činný na Pražské konzervatoři, kde působí od 

roku 2005 ve funkci zástupce ředitele.

Petr Nouzovský, držitel ocenění „New Master 

on Tour 2007“, držitel ceny „Europäische Förder-

preis für Musik 2007“ a laureát „Contessa Tina 

Orsi Anguissola Scotti“ Chamber Music Prize Val 

Tidone 2011. Studoval na Gymnáziu Jana Neru-

dy, je absolventem Pražské konzervatoře, HAMU 

v Praze, Drážďanské Vysoké hudební školy 

a Královské konzervatoře v Madridu. Své umění 

si zdokonalil u více než deseti violoncellistů na 

mistrovských kurzech po celém světě (Mstislav 

Rostropovich, Boris Pergamenschikov, David 

Geringas, Franz Helmerson ad.). Soukromě stu-

doval u Stanislava Apolína.

Jako student konzervatoře v Praze zaznamenal 

první mezinárodní úspěch ve formě pozvání na 

Piatigorského seminář do Los Angeles pro deset 

vybraných violoncellistů z celého světa. Pro velký 

úspěch jeho tamního pobytu byl pozván ještě jed-

nou v roce 2006. Startem pro jeho kariéru v České 

republice bylo pozvání na mezinárodní hudební 

festival Pražské jaro 2005, jehož se do letošního 

roku zúčastnil čtyřikrát. Z jeho zahraničních 

vystoupení jmenujme pozvání na festivaly Kam-

mermusik festival v Bolzanu, Brandenburgische 

Sommerkonzerte, Kyoto International Music Fes-

tival, Sommer Classics v Německu Pavla Gililova, 

Pablo Casals Festival in El Vendrell, Hohenloher 

Kultursommer v Německu, Bratislavské hudobné 

Vynikající violoncellista Petr Nouzovský se v Šum-

perku představí v polovině listopadu.  Foto: archiv



16

PADESÁTKA V POKLUSU

K
L

A
S

IK
A

 V
IV

A
, 

Š
D

S slávnosti, Kasseler Musiktage, Moritzburg festival 

či recitály a koncerty s orchestrem v sálech - Sál 

Moskevské konzervatoře, Glinkův sál v Petro-

hradě, Moscow International Performing Arts 

Center pod vedením Vladimíra Spivakova, Sál 

Eekaterinburgské fi lharmonie, Th eater Diligentia 

v Den Haagu, Concertgebouw v Amsterdamu, 

Teatro Coliseo v Buenos Aires, Rudolfi num či 

Obecní dům.

Petr Nouzovský obdržel pozvání od mnoha 

orchestrů pod vedením dirigentů jako Leoš Svá-

rovský, Misha Kats, Charles Olivieri - Munroe, 

Koji Kawamoto, Petr Vronský, Rastislav Štúr, 

Peter Feranec či Mischa Rachlevsky. Je také vy-

hledávaným komorním hráčem. Do součas-

nosti natočil nebo se spolupodílel na nahrání 

jedenácti CD pro fi rmy CUBE Bohemia, Multi-

sonic, Albany Records, Parma Records či Radi-

oservis. Neinterpretuje pouze klasickou hudbu, 

ale mezi jeho občasné aktivity patří i spoluprá-

ce s Martou Kubišovou či Rodem Stewartem.

Petr Nouzovský je aktivní i jako manažer kul-

turních akcí, vedl workshopy a mistrovské kurzy 

v Peru, Ekaterinburgu nebo Olomouci. Hraje na 

violoncello „Miroslav Komár 2008“ a „Jean Bap-

tiste Vuillaume 1835“. R. Janků

Padesátý rok šumperských zpěváčků započal věru 

velmi zostra. Na přelomu září a října se do Šumper-

ka sjely spřátelené sbory z Českého Krumlova, Da-

čic i Nového Jičína a užily si rušné tři dny. Jesenické 

babí léto se předvedlo ve své nejlepší róbě, a tak se 

hosté při výletě na Dlouhé Stráně mohli dohadovat, 

zda v dáli vidí skutečně Sněžku, či je-li to jiný kopec. 

Sobotní dopoledne oživilo šumperský ruch pobíha-

jícími účastníky napínavé hry „Vítejte v Šumperku“. 

Stejnobarevná trička i žluté čepičky křižovaly město 

ve snaze vytěžit co nejvíce z informačních zdrojů - 

„vzdělaných domorodců“, jejichž roli zastávaly naše 

děti. Závěrečné resumé v sále šumperského divadla 

dokázalo, že se hosté o Šumperku dokázali dovědět 

mnohé, v některých případech i více, než je zná-

mo rodákům. Páteční koncert v klášterním kostele 

i jeho blíženec v sobotu odpoledne v Domě kultury 

přinesly opět milovníkům sborového zpívání ne-

všední zážitky. Velké poděkování všem sborovým 

rodinám, které se dokázaly postarat o téměř sto pa-

desát hostů. 

Brána Komína ještě nezapadla za třemi autobu-

sy hostů a jiné ruchové centrum již nabývalo na 

síle v klášterním kostele. V neděli 2. října se zde na 

první zkoušce bývalých členů sboru sešly dvě stovky 

někdejších pěvců, aby zpočátku s obavami, pozdě-

ji s nadšením započaly nácvik deseti zpěvů, které 

připravují na své vystoupení v průběhu květnového 

jubilejního koncertu. Začátek velmi slibný, a tak tři 

zbývající zkoušky dávají naději, že se unikátní sboro-

vé těleso v květnu představí v plném lesku. 

V prvním říjnovém týdnu sborové dění rovněž 

neutichalo. Třídenní zájezd Motýlů do Prahy při-

nesl trojici vydařených koncertů. Benefi ční v gesci 

Rádia Proglas u kapucínů na Loretánském náměs-

tí, druhý pro studenty Keplerova gymnázia, jež 

byli mimořádně pozorným publikem, a náš vlastní 

v Českém muzeu hudby uspořádaný z iniciativy 

a přičiněním někdejší sborové zpěvačky, skvěle 

připravený a po všech stránkách vydařený. Krásy 

staré Prahy zalité podzimním sluncem i večerní 

půvaby Hradčan byly dobrým bonusem k podaře-

nému zpívání.

V době, kdy tento text vzniká, se již ve svých tří-

dách netrpělivě ošívají sborové děti v představě blí-

žícího se víkendového soustředění. Hodiny perných 

zkoušek kupodivu neděsí, ale přitahují. Chystáme 

koncert v divadle (pátek 21. října v 19.00 hodin), 

blížící se První koncert Růžových dětí (sobota 

5. listopadu v 16.00 hodin, předprodej vstupenek 

od 31. října na recepci Komína vždy od 14.00 do 

18.00 hodin), koncert pro účastníky celostátní sou-

těže základních uměleckých škol v evangelickém 

kostele (sobota 12. listopadu v 19.00 hodin) a pak 

také soutěžní vystoupení pro mezinárodní festival 

v Bratislavě v prvních prosincových dnech.

Ke společným zážitkům zveme všechny, kteří již 

sborovému kouzlu propadli, ale také ty, kteří do-

sud netuší... Malé obrazové zpravodajství z našeho 

sborového života postupně zveřejňujeme ve výloze 

oční optiky paní Blanky Petříkové na Hlavní třídě 

naproti divadlu. T. Motýl, sbormistr



17

ZUŠ ŠUMPERK

ŠUMPERSKÁ ZUŠ JE PRŮKOPNÍKEM KONCERTNÍHO MELODRAMU
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Pondělí 7. listopadu v 18 hodin v sále ZUŠ

Hudební podvečer

11.-13. listopadu v sále ZUŠ

I. ročník soutěže v interpretaci koncertního 

melodramu

Sobota 12. listopadu v 19 hodin v evangelickém 

kostele

Vystoupení ŠDS v rámci soutěže v interpretaci 

koncertního melodramu

Středa 16. listopadu v 19 hodin v klášterním kostele

Učitelský koncert ZUŠ Šumperk

Neděle 20. listopadu v 16 hodin v kostele sv. Jana 

Křtitele

Koncert Komorního smyčcového orchestru 

pro Charitu Šumperk

Středa 30. listopadu v 18 hodin v sále ZUŠ

Koncert klavírního oddělení

Bližší informace: Základní umělecká škola 

Šumperk, Žerotínova ul. http://www.zus-sum-

perk.cz.

Soutěž je veřejně přístupná a organizátoři sr-

dečně zvou všechny zájemce k nahlédnutí do 

kulinářského umění koncertního melodramu. 

Tuto soutěž  lze považovat za vskutku novátorský 

počin, neboť se jedná o první významný pokus 

poodkrýt tajemství koncertního melodramu žá-

kům ZUŠ prostřednictvím ofi ciálního celostátního 

soutěžního klání. Ptáte se, proč právě melodram? 

V čem tkví jeho tajemství a jaký může být jeho 

přínos pro samotné žáky? Především pro jeho spe-

cifi čnost a jedinečnost při uměleckém ztvárnění. 

Tento žánr představuje unikátní propojení textové 

(tedy recitované) a hudební složky, které plynou 

souběžně, a společně tak sdělují obsah směřující 

k vyšší kvalitě uměleckého projevu. Provázanost 

hudby a mluveného slova tedy umocňuje celkový 

dojem z produkce. Pro žáky recitátory skýtá tento 

hudebně dramatický žánr nové možnosti přístupu 

k přednášenému textu, neboť jsou nuceni respek-

tovat hudební průběh celku coby nedílnou součást 

jejich pojetí dané předlohy. 

Soutěže se zúčastní nejvyšší možný počet pěta-

dvaceti soutěžních dvojic, které se sjedou ze sedm-

nácti škol v republice. Výkony bude posuzovat od-

borná pětičlenná porota a v letošním roce máme tu 

čest přivítat na těchto postech: Irenu Konývkovou, 

Olgu Kaštickou, Blanku Rozehnalovou, Vladimíra 

Jopka a Jiřího Knotteho. 

První ročník soutěže slibuje pestré zastoupení, 

množství nových zážitků pro všechny přítom-

né a tvůrčí prožitek  během jedinečného setkání 

žáků s pedagogy a členy odborné poroty. Veřej-

nost je zvána nejen na soutěžní klání samotné, ale 

i na vystoupení dětského pěveckého sboru Motýli 

(12. listopadu v 19:00 v evangelickém kostele), kte-

ré představuje kulturní obohacení celého melod-

ramatického víkendu. Koncert je rovněž veřejnou 

formou poděkování všem fi nančním partnerům 

soutěže, bez kterých by tato akce nemohla být vůbec 

zrealizována. Dovolte tedy, abychom poděkovali 

Olomouckému Kraji, městu Šumperku, společnosti 

Seva Seed, spol. s r.o., věcné dary pro vítěze dále vě-

novaly pojišťovna Kooperativa, a.s., fi rma Orifl ame 

Czech Republic, spol. s r.o. a Pekařství U Radnice - 

Ivo Horčička. Koncertnímu melodramu zdar!

 Petr Vočka, Tereza Karlíková, ZUŠ Šumperk

Na půdě Základní umělecké školy v Šumperku se připravuje velmi netradiční projekt oslovující 
nebojácné  pedagogy a žáky literárně dramatického oboru (dále LDO) základních uměleckých 

škol (dále ZUŠ). Jedná se o 1. ročník soutěže v interpretaci koncertního melodramu pro žáky LDO 
s klavírní spoluprací pedagogů ZUŠ, jenž se uskuteční ve dnech 12.-13. listopadu v prostorách ZUŠ 
v Žerotínově ulici 11.
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K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM: STAROBRANSKÁ 11
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Dům ve Starobranské 11 ve dvacátých letech 

20. století.  Foto: sbírky VM v Šumperku

Dům ve Starobranské 11 v devadesátých letech 20. století a v současnosti. Foto: sbírky VM v Šumperku, P. Kvapil

Nedávno opravená fasáda domu ve Starobran-

ské ulici 11 navrátila budově její někdejší vzhled. 

Osudy tohoto objektu jsou neméně zajímavé 

jako historie bývalého Terschova domu a býva-

lého domu Johanna Siegla v téže ulici, o nichž 

jsme na stránkách Kulturního života Šumperka 

psali. Zvláště se Sieglovým domem má osud bu-

dovy ve Starobranské 11 mnoho společného, ne-

boť i v jeho přístavbách za hlavní budovou byla 

umístěna tkalcovna plátna.

V poslední čtvrtině 18. století vlastnila zmi-

ňovaný objekt rodina Valouchova. Od dědiců po 

Janu Klímovi ho krátce po roce 1815 koupil ob-

chodník s přízí Franz Wagner, který se v předchá-

zejících desetiletích společně s bratrem Karlem 

podílel na vybudování rapotínského a později rej-

hotického bělidla. Po jeho smrti v roce 1818 dům 

vlastnila vdova Terezie Wagnerová, ale obchod 

s přízí a plátnem, bělidlo v Rejhoticích a tkal-

covskou manufakturu vedl Franzův synovec 

Johann Kunz, který byl současně poručníkem 

nezletilých dětí Franze a Terezie Wagnerových. 

Pravděpodobně již tehdy byla zřízena za hlavní 

budovou ve Starobranské 11 manufaktura na vý-

robu plátna, která byla později mechanizována. 

S dědickým řízením doprovázeným spory došlo 
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DO VIKÝŘOVICKÉHO MUZEA SILNIC 
MŮŽETE ZAVÍTAT I V SOBOTU
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k úpadku celého podniku, kterého se ujal v roce 

1834 syn Franze Wagnera, Karl Adolf. Ten se ka-

pitálově podílel na výstavbě první mechanické 

přádelny v Šumperku. V revolučních letech 1948 

a 1949 byl velitelem Národní gardy a v prvních 

obecních volbách byl zvolen prvním šumper-

ským starostou.

V osmdesátých letech 19. století vyženil dům ve 

Starobranské 11 Dominik Hönig, jehož bratr An-

ton vedl obchod s plátnem a tkalcovnu za hlavní 

budovou. Podílníky podnikání byli Wagnerové 

i S. Primavesi. Z iniciativy Antona Höniga byl 

prostor pod hradbami nad dnešní Langrovou 

ulicí vyrovnán a vznikla zde parková úprava.

Konkurence velkých přádelen Oberleithnerů 

a Sieglů i nemožnost rozšiřovat výrobní objek-

ty ve staré městské zástavbě vedly na přelomu 

19. a 20. století k zastavení výroby v textilce ve 

Starobranské 11 a objekt získal nové majite-

le a nové určení. V roce 1911 již dům vlastnili 

Friedrich a Olga Weissbarthovi a hlavní budova 

byla adaptována na obchod s módním zbožím 

Weissbarth a synové. Tomuto účelu zůstal dům 

věrný až do druhé světové války. Zpočátku v něm 

bydleli také synové Friedricha Weissbartha se 

svými rodinami, později se přestěhovali do domu 

v Goethestrase 6 (dnešní Komenského ulice). Po 

úmrtí Olgy a Friedricha Weissbarthových mezi 

léty 1938 a 1940 vlastnili budovu jejich synové 

Paul, Rudolf a Hermann, ale obchod s módním 

zbožím zde vedl Hubert Hertl.

Po válce byly v prostorách domu opět obchody 

a pamětníci si vzpomínají na pozdější moderní 

samoobsluhu se smíšeným zbožím. Obchodní 

činnosti slouží přízemí domu dodnes. Vzpomí-

naná nová fasáda s obnoveným letopočtem 1898 

dala budově opět její důstojný vzhled. 

 Z. Doubravský

Zájemci o zhlédnutí expozic a výstav Muzea silnic ve Vikýřovicích mají od letošního října mož-
nost navštívit muzeum nově také v sobotu odpoledne, a to do 16 hodin. Muzeum, které ve středu 

26. října slaví svůj první rok v nově rekonstruovaných prostorách tzv. krenišovského dvora, má 
návštěvníkům stále co nabídnout. 

Expozice „Via est vita - Silnice je život“ zajímavým 

způsobem ukazuje vývoj silnic od nejstarších stezek 

po dnešní moderní silnice na území Čech, Moravy 

a Slezska. Vedle mnoha historických map, dobových 

dokumentů a  fotografi í je možno zhlédnout také 

staré dopravní značky, výjimečnou sbírku služebních 

a fi remních odznaků, dobové dopravní prostředky 

- sáně, bryčku, motokolo Agon a další. Unikátním 

předmětem stálé expozice je také tzv. kololis, s jehož 

pomocí se kovem „oplášťovávala“ dřevěná loukoťová 

kola. V interaktivní části expozice je na několika za-

jímavých dokumentárních fi lmech, starých - prvo-

republikových i novějších, možnost nahlédnout do 

těžké práce cestářů v 1. polovině 20. století a zároveň 

si  připomenout období výstavby moderních silnic 

a dálnic. Na dvoře muzea jsou uloženy jak nejrůz-

nější starší  silniční mechanismy - silniční válce, sně-

hové frézy apod., z nichž některé jsou dosud funkční, 

tak i  příhradové mosty, které ještě před několika lety 

stály v Moravičanech, mezi Rudou nad Moravou 

a Hrabenovem nebo u Hoštejna. Na trochu jinou 

cestu se mohou návštěvníci vypravit na výstavě 

„Cesta do dětských let“, na které  jsou ve spolupráci 

s Muzeem hraček ve Frýdku Místku vystaveny staré 

i novější hračky  - auta, buldozery, válce a další. Malí 

návštěvníci uvidí, co všechno kdysi  cestách a silnice 

jezdilo,  jejich rodiče a prarodiče exponáty povedou 

po cestě do  dětských let. Výstavu rovněž doplňují 

kresby dětí ze Základní školy ve Vikýřovicích, které 

ve svých dílech mohou dokázat, zda z nich budou 

budoucí úspěšní automobiloví designéři a nám všem 

doplní představy o tom, jak by  v budoucnosti měla 

auta vypadat. Výstava je otevřena od 25. října. Mu-

zeum silnic ve Vikýřovicích je pro své návštěvníky 

přístupné od úterý do soboty od 10 do 16 hodin, po 

předchozí telefonické domluvě (tel. 583 211 688) je 

však možné muzeum navštívit i  mimo tyto hodiny. 

 Alena Turková
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KDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU: 
URSULA MERKER
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Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Knihovna 

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. V so-
botu 29.10. bude zavřeno.  

Sklářka * Narozena 27. října 1939 v Zábřehu

Žije a tvoří v Kelheimu v Bavorsku, se sklem 

pracuje od roku 1980. O dva roky později za-

ložila Studio jedna. Patří mezi nejúspěšnější 

evropské tvůrce monumentálních i komorních 

skleněných objektů. Pracuje s použitím různých 

technologií, jak v tvorbě prostorových plastik, 

tak v plošných dekoracích (gravura, lept, lazuro-

vání). Získala četná ocenění v Evropě i v USA.

Dílo: samostatné výstavy - 2002, Řezno 

(Německo), Kunstkabinet, spolu s M. Sill-

nerem; 2004, Řezno (Německo) Kunstkabi-

net; Šumperk, VM; 2006, Řezno (Německo), 

Kunstkabinet; 2009, Deggendorf (Německo) 

Handwerksmuzeum; řada dalších výstav byla 

uspořádána v Evropě i v USA. Zastoupení ve 

sbírkách - VM v Šumperku, Váza, vrstvené 

gravírované sklo, 2001. Realizace: Kanál Mo-

han-Dunaj, Skleněné lodě, 1988; Zámek Th eu-

ern (Německo) Křišťálové přízemí, Skleněná 

zahrada, 1989; Aldersbach, Skleněný barok 

dnes, 1991; Mnichov, Sklo z požární nádrže, 

1992; Filadelie, USA, Vzpomínka na řeku, 1992; 

Benátky (Itálie), Venice a confrontation, 1998; 

Zámek Th euern (Německo), Nonagon, 1999; 

Weiden, Hausbót, 1999; Neustadt/Donau, Ry-

baření na Dunaji, 2000; Münster, Lázeňský 

žert, 2000; Hirschau/Oberpfalz, Noah, 2000; 

Kelheim, Vodní zrcadlo, 2001; Zámek Th euern 

(Německo), Dinner pro Ping a Ponga, 2002; Zá-

mek Th euern (Německo), Okno zámku, 2003; 

Römerová brána, Römerkastel Einig, 2003. 

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Ursula Merker
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ADVENTNÍ KONCERTY STARTUJÍ 27. LISTOPADU
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Předvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen s cyklem čtyř adventních koncertů. Ty na-
bídnou již podvanácté nejen chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomo-

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

Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé 

koncerty tři zajímavé charitativní projekty a čtvrtý 

z nich již tradičně pomůže dětem z místního Koje-

neckého ústavu. První koncert bude v neděli 27. lis-

topadu hostit kostel sv. Jana Křtitele. Od 16 hodin 

zde budou zpívat Jan Firla, Františka Havlíčková, 

Gabriela Horníčková, Helena Hřebíčková, Ludmila 

Pospíšilová a Avonotaj. „Tento koncert zahájí netra-

diční úprava adventních písní, která je dílem Jana 

Horníčka, jenž účinkující doprovodí na klavír,“ 

říká organizátorka adventních koncertů Hana Hav-

líčková a dodává, že výtěžek z koncertování půjde 

v duchu dvanáctileté tradice na podporu Základní 

speciální škole Pomněnka o.p.s.

O týden později, v neděli 4. prosince, vystoupí 

v 16 hodin v evangelickém kostele na náměstí Svo-

body jesenický komorní sbor Florian, který zahá-

jil svoji činnost v roce 2000 a od té doby se v něm 

vystřídaly na dvě desítky amatérských milovníků 

hudby. „Sbor přijal jméno svého zakladatele Zdeň-

ka Floriana, který na Jesenicku proslul jako nadšený 

hudební buditel, sbormistr, klavírista a upravovatel 

sborových skladeb,“ vysvětluje Havlíčková a upřes-

ňuje, že na koncertě bude Florian spolupracovat  

s varhanicí Martou Doubravovou a trumpetistou 

Martinem Blechtou. Peníze, které vyzpívají, pomo-

hou Diakonii ČCE.

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského 

dětského sboru tentokrát adventní koncertování 

neuzavírá, uskuteční se totiž v pondělí 12. prosince 

od 17 hodin na náměstí Míru. Výtěžek tohoto kon-

certu Šumperský dětský sbor každoročně věnuje 

místnímu Dětskému centru Pavučinka a Kojenec-

kému ústavu.

Posledním projektem, který letošní koncertní 

cyklus představí a podpoří, je místní pobočka Sjed-

nocené organizace nevidomých a slabozrakých. 

Čtvrtý adventní koncert, na němž vystoupí praž-

ská klavíristka, skladatelka, zpěvačka a folkloristka 

Kataryna Kolcova, proběhne v neděli 18. prosince 

v 16 hodin v klášterním kostele. „Půjde nepochyb-

ně nejen o umělecky nevšední zážitek. Kataryna 

Kolcova, jež pochází z Ukrajiny, je známa přede-

vším posluchačům židovské a etno hudby. Pro-

střednictvím redakce rozhlasu Svobodná Evropa se 

jí podařilo přijet před mnoha lety do České repub-

liky a studovat na pražské Konzervatoři Jana Deyla 

pro slabozraké a nevidomé obor zpěv a později na 

Karlově univerzitě obor etnomuzikologie. Katary-

na Kolcova vydala čtyři CD, vystupuje v mnoha  

hudebních formacích, spolupracuje na divadelních 

představeních i odborných muzikologických pořa-

dech,“ popisuje organizátorka koncertů.

„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme minulý rok 

vybrali téměř čtyřiatřicet tisíc korun, a to i díky 

prodeji krásných adventních pohlednic. Autorkou 

té letošní je výtvarnice Jindřiška Báťková,“ pro-

zrazuje Havlíčková. Pohlednice si mohou zájemci 

koupit nejen na adventních koncertech, ale také 

během několika předvánočních akcí Domu kultury 

a k dostání budou rovněž v knihkupectví DUHA 

v ulici Čsl. armády. -zk-

Město Šumperk a Římskokatolická farnost Šumperk 

srdečně zvou na

Dušičkovou bohoslužbu

za všechny zemřelé odpočívající na šumperském hřbitově

středa 2. listopadu v 17 hodin u hlavního kříže městského hřbitova

Po Mši svaté světelným průvodem, zpěvem a modlitbou uctíme všechny, 

kteří nás předešli na věčnost a spí spánkem pokoje.
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Středa 2. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Screamers v proudu času

Nový zábavný program nejoblíbenější travesti skupiny v Česku! Divačky a diváci se mohou těšit na ztvárnění 

jednoho kalendářního roku v podání slečen Valerie, Lili, Saši a Pauly. O lechtivé průvodní slovo se postará 

oblíbená moderátorská dvojice - slečna Nadja a pan Láďa.  Vstupné 200, 230 a 260 Kč 

Pátek 4. listopadu od 19 hodin ve velkém sále DK

Rytmus

14 měst, 14 krajů, 14 vybraných míst. Rytmus, jedna z předních ikon české a slovenské hudební scény, se 

připravuje na nové turné, kde odprezentuje očekávané album Fenomen. Na turné jej doprovodí mladý talent 

MC Malý Man a za mixem DJ Flux (vítěz DJ Master 2009). Pořadatelem koncertu je Disco 1, kde také po 

koncertě následuje aft er party.  Vstupné v předprodeji 270 Kč, v den akce 320 Kč

Sobota 5. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK

První koncert Růžových dětí

Nejmladší zpěvačky a zpěváci Šumperského dětského sboru se představují veřejnosti.  Vstupné 50 Kč

Pátek 11. listopadu od 20 hodin ve velkém sále DK

Turbo: 30 let

Výroční koncert legendární agrorockové kapely Turbo. Skupina vystoupí v sestavě Jiří Lang, Petr Šťastný, 

Martin Laul a Miroslav Chrástka. Fanoušci kapely se mohou těšit na všechny zásadní hity jako Hráč, Chtěl 

jsem mít nebo Díky já jdu dál...  Partnerem koncertu je Pivovar Holba. 

 Vstupné v předprodeji 199 Kč, v den akce 250 Kč

Úterý 15. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Petr Nouzovský, Ladislav Horák

Listopadová část cyklu Klasika Viva 2011 ve společnosti předních českých hráčů na violoncello a akordeon. 

Umělci si pro šumperské publikum připravili program s názvem  Vivat Piazzolla. 

 Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč

Čtvrtek 17. - sobota 19. listopadu

BLUES ALIVE

K.W. Shepherd (USA), Hokie Joint (GB), JUJU Band & Jstin Adams & Juldeh Camara (GB/Gambie), Pat 

Smillie Band (USA), Guitar Shorty (USA) a mnoho dalších. XVI. ročník největší středoevropské přehlídky 

bluesové muziky. Bližší informace a online rezervace na www.bluesalive.cz.

Čtvrtek 17. listopadu v 19.30 hodin ve velkém sále DK

Kenny Wayne Shepherd (USA), Marcel Flemr & Lukáš Martinek (CZ) Vstupné 490 Kč

Čtvrtek 17. listopadu ve 22.30 hodin v Pivnici Holba

Aft erparty

Marcel Flemr & Lukáš Martinek (CZ)

Pátek 18. listopadu v 16 hodin v klášterním kostele

MacMaster and Hay (Skotsko)  Vstupné 140 Kč 
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1. hlavní koncert - Retro XV.

Juicy Band (PL), Louisiana Alley (USA, CZ), Around Th e Blues  (PL), Zuzka Suchánková (SK), Hokie Joint 

(GB), JUJU Band & Justin Adams & Juldeh Camara (GB/Gambie). Jam sessions (24.00 hodin): Foyer DK, 

Pivnice Holba.  Vstupné 420 Kč

Sobota 19. listopadu od 11 hodin v kině Oko

Feel Like Going Home, USA, 2003  Vstupné 50 Kč

Sobota 19. listopadu od 13 hodin ve velkém sále DK

Tematické odpoledne - Blues jinak

United Cans Unlimited (CZ), Th e Spermbankers (NL, FIN, CZ), Please Th e Trees (CZ).

Sobota 19. listopadu od 18 hodin ve velkém sále a foyer DK

2. hlavní koncert

Th e Kingsize Boogiemen (CZ), Kŕdeľ divých Adamov (SK), Mátyás Pribojszki Band (HU), Pat Smillie Band 

(USA), Guitar Shorty (USA). Jam sessions (24.00 hodin): Foyer DK, Pivnice Holba. 

 Společné vstupné na oba sobotní koncerty 570 Kč, cena permanentky (pá, so + double CD) 790 Kč

Sobota 26. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK

Horování

Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Víťa Dokoupil: Czech hos-

pital Pákistán, Jiří Pliska: Rakapoši Pákistán, Olga Nováková: Spantik Pákistán, Roman Kamler: Grónsko 

- Ketil a další. Fotografi cká výstava: Jana Čižmářová (Peru). Moderuje Hanka Písková. 

Doprovodný program: BOULDER SESSION! (od 9.30 hod. v prostorách 3. základní školy) - neformální 

setkání lezců a veřejnosti na bouldrové stěně. Možnost sledovat a sám zkusit. Pro všechny lezením postižené 

aktivisty i pasivisty. Bez vstupného, bez ostychu a bez poražených. Hlavním partnerem Horování je Pivovar 

HOLBA, akci dále podpořily fi rmy Kubíček, Tilak, Nuget, Miss Cosmetic a klub Horal. Mediální partneři: 

Týden na severu, Rádio Haná.  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Neděle 27. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele

I. ADVENTNÍ KONCERT:  Avonotaj a další

Zahajovací koncert XIII. ročníku adventních koncertů v Šumperku. Výtěžek koncertu bude věnován Zá-

kladní speciální škole Pomněnka o.p.s. Program: Avonotaj a Adventní písně - úprava a klavír Jan Horní-

ček, zpěv Jan Firla, Františka Havlíčková, Gabriela Horníčková, Helena Hřebíčková a Ludmila Pospíšilová. 

 Vstupné dobrovolné

► PRO DĚTI
Neděle 6. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK

O perníkovém dědkovi

Veselou pohádku s mnoha písničkami si pro děti připravilo Divadlo Andromeda Praha.  Vstupné 50 Kč

         

Neděle 27. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK

Pat a Mat

Legendární humoristický večerníček Pat a Mat zná jistě každý. A kdo navíc zná skvělého Martina Hrušku 

z Brna, už jistě ví, jaká legrace na děti čeká!  Vstupné 50 Kč 

► ZDRAVÝ POHYB
Sobota 12. listopadu od 15 hodin ve zkušebně DK



24

D
Ů

M
 K

U
L

T
U

R
Y Sobotní odpoledne s jógou aneb přijďte si zacvičit s Mirkem Petrem

Cvičení tradiční Hatha jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou řízenou relaxací. V listopadové 

lekci se budeme zabývat rychlou jógou.  Vstupné 100 Kč

V neděli 13. listopadu od 15 hodin ve velkém sále DK

Nedělní zumba 

Oblíbené cvičení v latinskoamerickém rytmu pro každého s lektorkou Šárkou Elsnerovou.  Vstupné 50 Kč

► D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

► VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka

Do 30. října

Josef Černý, „Ohlédnutí“, malba, kresba a grafi ka

Výstava maleb, kreseb a grafi ky jmenovaného autora. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR.

Od 2. listopadu do 4. prosince

Jan Slovák, „Nejistá chůze“, tisky, papírové koláže a kresby

Výstava linorytů, koláží, kreseb jmenovaného autora. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 2. listopadu 

v 18 hodin za osobní účasti Jana Slováka. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu 

G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR.

    

► PŘIPRAVUJEME

Pokračování textu z vnitřní strany obálky

Věž nepatřila ve středověku ke kostelu, byla ma-

jetkem města. Měla samostatný venkovní vchod, 

síň pro uložení městských listin, byla v ní šatlava 

a patrně i příbytek věžníka, který Šumperk stře-

žil. S kostelem byla propojena v roce 1766. Tehdy, 

téměř po stu letech od ničivého požáru, byla za-

střešena cibulovou bání a opatřena novými zvony. 

Posléze proběhla i přístavba severní kaple, takže 

kostel dostal v půdorysu podobu kříže. Chrám byl 

vybaven ve 30.- 40. letech 19. století ve stylu měš-

ťanského klasicizmu. Menza hlavního oltáře po-

chází z roku 1834, další vybavení, především oltáře 

v kaplích a kůr, bylo zhotoveno o něco později.

Na přelomu 20. a 21. století proběhla rozsáhlá 

obnova chrámu, a to jak stavby samotné, tak jejího 

vybavení.  redakce VM v Šumperku

4. prosince  KOMORNÍ SBOR FLORIAN

11. prosince  DĚTSKÝ KARNEVAL 

 S PAVLEM NOVÁKEM

14. prosince  ROBERT KŘESŤAN 

 A DRUHÁ TRÁVA

16. prosince  LUNETIC

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 

předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.

cz, www.bluesalive.cz
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Jan Slovák, „Nejistá chůze“, 
tisky, papírové koláže a kresby

Bydlím na Provodově, kousek za vesnicí, směrem 

ke kostelu Panny Marie Sněžné na Malenisku. Dům 

stojí pod silnicí, která pokračuje dál na Pradliska, 

kde jsem se narodil. Každý, kdo jde kolem, se na nás 

dívá. My ho vidíme také, ale jenom od pasu nahoru, 

nohy nikdy nevidíme. Všichni chodci nám ukazují 

jen polovinu tváře. Maleniský kostel je žlutý, z dálky 

skoro bílý. Je to tiché místo. Když přitisknete ucho 

na stěnu, uslyšíte šepot posvátných modliteb a dlou-

hou řadu jmen. 

J.S. pro časopis Veronica, 2006 

„...Čistá jako svaté obrázky. Průzračná jako stu-

dánka. Krásná jako lidové písně …“ 

(Ivan Martin Jirous, úryvek textu k výstavě J.S.)

Právě taková je každá z prací grafi ka a řezbáře 

a ve všem tom básníka, Jana Slováka (*1957). Je 

utkaná prapodivnými příběhy lidí z Pradliska a ves-

nic v okolí, kde stranou všeho jalového ruchu snad 

ještě živě přetrvává prostá venkovská víra v zázraky. 

A stejně ryzí víra je zdrojem naděje v úzkostech i pro 

sochaře, Luboše Janečku (*1948), kdysi rodáka z ne-

dalekých Ludkovic. Prostupuje i jeho kresby a texty. 

Už i mlčky by si rozuměli. Je s ním tak vnitřně ve 

spojení i ve vzdáleném, americkém domově.

Janova naprostá, až udivující lehkost vyjádření 

někdy i jen nezřetelnou stopou sotva tušeného tvaru 

(vtěleného vrypem jehly nebo rydla do linií a nale-

zených forem) má o to větší sílu výpovědi. A to, že je 

výtvarným samoukem, je jeho předností. Nevejde se 

snadno do dobových souvislostí, často nahodilých 

a i pochybných. Krajní jednoduchost motivu vrost-

lého do obrazu nesnese planá slova. Žádá si ponoře-

ní do něho podobně čirou myslí. Je to současně vý-

mluvný znak i věrohodný otisk prožité skutečnosti. 

Je fi gurální, a přece nic otrocky nenapodobuje. 

Není tu rozdílu mezi tajemným a všedním. 

Všechno je tajemné a nečekané, ať anděl nebo jen 

soused na cestě domů - a zároveň i tak prosté. Ve 

věčném návratu se vše prolíná v nezaměnitelné je-

dinečnosti. Je, jak být má, v radosti života, ve smíru 

i se smrtí a v důvěře ve vzkříšení. S časem se jeho 

grafi cká práce mění i nemění. Možná jen vrší a roz-

růstá. Rozkvétá do krásy. Vyvažuje rozkolísanost 

nejisté, často kruté a cynické doby, a už i proto je 

vzácná! Jan Slovák patří k těm, kdo jsou biblickou 

„solí země“. Díky za to.  

Výstava, za autorovy účasti zahájená ve středu 

2. listopadu v 18 hodin, potrvá do neděle 4. pro-

since. Určitě přijďte; spolu s výstavou následující, 

barevnými sochami Michaela Bílka (*1942), jeho 

„Krásnými dušemi“ lidí, naladí nás tiše na blížící se 

čas vánoční…  Miroslav KovalMezi sloupy, říjen 2010, linoryt, 30x28,5 cm

Tři růže, 2011, papírová koláž a kresba, 

27,5x35 cm
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Pro malé diváky připravilo letos šumperské divadlo pohádku o Mance a Rumcajsovi. V hlavních rolích 

se představí Vendula Nováková a Matěj Kašík, další postavy pak ztvárnili Jiří Bartoň a Tomáš Krejčí. 

 Foto:  J. Valchař

Datum Titul Skupina Čas Cena

So 29.10.  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  P, VK 19.30 220 Kč

So 5.11.  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  B, VK, X 19.30 130 Kč

St 9.11.  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  G 17.00 130 Kč

Pá 11.11.  Město čte knihu: Lidová poezie žije!   21.00  Vstup volný

 Večer české a slovenské lidové poezie na Hrádku

So 12.11.  Město čte knihu: Křest knihy Koza na trati  VK 17.00 50 Kč

So 12.11.  Město čte knihu: Břetislav Rychlík uvádí:   19.00 Vstup volný

 Valašský snář - Hrádek

So 19.11.  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  F, VK, X 19.30 130 Kč

Čt 24.11.  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  S1, VK 17.00 130 Kč  

Pá 25.11.  Hrádek pro krále: „Pocta Nick LaRoccovi VK 19.30 70 Kč

 a Jimmy McPartlandovi“ - Hrádek, hraje Teens Jazzband Velké Losiny

So 29.11.  Zlatá šedesátá - Foyer a Zrcadlový sál  VK 19.30 70 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další 

informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-

kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 
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Agentura Foibos, pořádající festival České 

divadlo, letos opět oslovila to šumperské a vy-

brala z jeho repertoáru tři představení. Ve dnech 

1.- 3. listopadu se tak Divadlo Šumperk předsta-

ví v Praze inscenacemi: Domeček pro panenky, 

Kočka na rozpálené plechové střeše a Voda není 

víno a Priessnitz není Schrott. Všechna předsta-

vení soubor odehraje v Divadle pod Palmovkou. 

Začátky představení jsou stanoveny na devate-

náctou hodinu. -vz-

Výstava v divadle

MĚSTO ČTE KNIHU: „Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta někam 

aneb Předliterární skutečnost“

Výstava potrvá od 12. do 30. listopadu.

Čtvrtek 27. října od 14 hodin v „KD“ 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Pátek 4. listopadu od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 10. listopadu od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.   Vstupné 40 Kč

Úterý 15. listopadu od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Pátek 18. listopadu od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 24. listopadu od 14 hodin v „KD“ 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Úterý 29. listopadu od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 

do 12 hodin

Mateřské centrum

Každé pondělí od 10 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Cvičení SM systém

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

pokročilí

Každé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

1.11. šití pelíšků pro kočky, 15.11. ketlování, ná-

ušnice, náhrdelníky, 29.11. keramika.

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Bližší informace k akcím: V. Schlemmero-

vá, tel.č. 583 211 766. Plavání kojenců v rodi-

nách pro děti od narození do půl roku věku je 

stále v provozu - informace u S. Smorojové  na 

čísle 732 561 061, „KS“ = Kavárnička pro seni-

ory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68. 
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Výstavní síň

► Člověk tvůrce: Hlína

Výstava z cyklu Člověk tvůrce představuje jeden 

z dalších přírodních materiálů, který člověk po 

staletí užíval k výrobě předmětů nejen pro svoji 

potřebu, ale i pro potěšení. Výstava  představuje 

archeologické, etnografi cké, historické i umě-

lecké sbírky šumperského muzea. Výstava trvá 

do 29. ledna 2012.

Hollarova galerie

► Město čte knihu: Neměli jsme je vidět 

a číst

Výstava bude zahájena 10.11. v 17 hodin.

Rytířský sál

► Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce - 

fotografi e

Robert Vano se proslavil zachycováním muž-

ských i ženských aktů a gay tematikou, ale také 

portréty, květinovými zátišími nebo třeba  zá-

koutími staré Prahy. Jak sám říká, nachází se ve 

třetí etapě svého života, a tak má již právo na 

ohlížení a bilancování své dlouhé kariéry. Vý-

stava Platinová kolekce je toho důkazem. Výsta-

va trvá do 30. listopadu.

Stálá expozice VM v Šumperku

► Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá 

expozice se jako první muzejní expozice v ČR 

může pochlubit unikátním produktem - zcela 

automatickým audioprůvodcem guidePORT, 

který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 

► Starý Šumperk - městská památková zóna 

v Šumperku

Výstava trvá do 15. ledna 2012. K výstavě lze 

objednat komentovanou prohlídku po telefo-

nické domluvě na čísle 583 363 072 u A. Na-

vrátilové.

Galerie mladých

► 100 let šumperské radnice (1911-2011) - 

Galerie mladých

Výstava trvá do 15. ledna 2012. K výstavě lze 

objednat komentovanou prohlídku po telefo-

nické domluvě na čísle 583 363 072 u A. Na-

vrátilové.

► Přednášky k výstavám - 8.11. v 17.30 ho-

din přednáška Zdeňka Doubravského Z histo-

rie šumperských radničních budov a městské 

správy k výstavě 100 let šumperské radnice * 

22.11. v 17.30 hodin přednáška Mileny Filipo-

vé 20 let městské památkové zóny v Šumperku 

k výstavě Starý Šumperk.

► Akce v klášterním kostele: 12.11. v 17 hod. 

- Dechový orchestr Zábřeh, 15.11. v 19 hod. - 

Koncert z cyklu Klasika Viva, 16.11. v 19 ho-

din - koncert pedagogů ZUŠ Šumperk, 18.11. 

v 16 hod. - koncert Blues Alive                                               

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-

sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevře-

no celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., 

so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je 

v listopadu přístupný jen při slavnostních pří-

ležitostech a kulturních akcích. Otevírací doba 

Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-

17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh

► V zemi Opeřeného hada - Jezuité z české 

provincie v Mexiku v 17.-18. století  

Výstava představuje jezuitský řád reprezento-

vaný rodákem z našeho kraje Matějem Kukulí-

nem a současně přibližuje zajímavou tematiku 

mise jezuitů v Mexiku entomologem Oldři-

chem Kašparem během jeho dvacetiletého pů-

sobení v Mexiku. Vystaveny jsou reprodukce 

kreseb, fotografie, trojrozměrné předměty, ve-

duty měst, mapy, dobové oblečení apod. Tyto 

předměty jsou doplněny o vybrané sbírkové 

předměty z období baroka VM v Šumperku. 

Výstava trvá do 11. listopadu.
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► Stálé expozice: Z historie města a okolí, 

Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského 

muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sum-

perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 

9-12 hod., 13-16 hod.

Mohelnice

► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové 

soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní 

výstavou roku 2005! 

► Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na 

něco nebyla

Výstava o léčivých rostlinách a jejich používá-

ní v minulosti.

Výstava potrvá do 12. listopadu.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-

sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sum-

perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 

9-12 hod., 13-16 hod.

Loštice

► Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 

proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, 

Z pokladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-

trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 

Loštic, včetně tragického osudu místní židov-

ské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: Po zavřeno, út- so 9-12 hod., 

13-16 hod.

Úsov

► Lovecko-lesnické muzeum

► Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-

ství, stálá expozice

► Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, 

Výstavu Platinová kolekce, která je k vidění v Rytířském sále muzea, zahájil osobně sám autor Robert Vano, 

který do Šumperka přijel na pozvání organizátorů cyklu komorních pořadů Via Lucis.  Foto: M. Stuchlá
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► Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

► Zpřístupnělý ochoz

► Galerie akademického malíře Lubomíra 

Bartoše

► Zoo koutek pro děti

► Stará škola: Cesta do pravěku Výstava trvá 

do 30. října.

Informace: V říjnu je otevírací doba od 9.00 do 

16.15 hodin, poslední vstup je ve 14.45 hodin, od 

listopadu až do 31. března 2012 je zámek uza-

vřen.

► Otevírací doba v Den vzniku samostatného 

československého státu - pátek 28. října 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin 

* klášterní kostel 10-14 hodin * Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku v Úsově 9-12, 13-16.15 hodin * 

Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum Zábřeh, 

Muzeum Mohelnice 9-12 hodin.

► Otevírací doba v Den boje za svobodu a demo-

kracii - čtvrtek 17. listopadu

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * 

Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum Zábřeh, 

Muzeum Mohelnice 9-12 hodin. 

Nedávné kulaté výročí šumperské radnice 

připomenul Den otevřených radničních dveří 

a výstavy ve Vlastivědném muzeu a na radnici. 

Pro ty, kteří neměli možnost si 10. září vyslech-

nout přednášky Drahomíra Polácha o historii 

šumperské radnice, připravilo muzeum přednáš-

ku Zdeňka Doubravského s názvem „Z histo-

rie šumperských radničních budov a městské 

správy“, která se uskuteční v úterý 8. listopadu 

v 17.30 hodin v přednáškovém sále muzea. V je-

jím rámci budou návštěvníci seznámeni s pí-

semnými dokumenty a plány na výstavě „100 let 

šumperské radnice“. 

Výstavou Starý Šumperk v Galerii Šumperska 

provede zájemce o toto téma Milena Filipová, kte-

rá připravila přednášku s názvem „20 let městské 

památkové zóny v Šumperku“ na úterý 22. lis-

topadu v 18.30 hod. Zájemcům bude promítnut 

fi lm o opravách šumperských památek v devade-

sátých letech 20. století. Vstupné je 20 Kč. -mb-

Ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku byla otevřena výstava z cyklu Člověk tvůrce. 
Po kameni a dřevu následuje logicky hlína, jako jeden z nejstarších materiálů k výrobě před-

mětů denní potřeby. 

V první část výstavy je představena hlína z geo- 

logického pohledu. Jsou zde prezentovány tech-

nicky využívané hlíny z našeho regionu. V druhé 

části mapujeme lidskou činnost související s hlí-

nou a jejím zpracováním. Tato část je rozdělena 

do několika oddílů podle způsobů zpracování 

hlíny: nejstarší předměty archeologické povahy 

dokumentují úplné počátky jejího zpracování, 

nechybějí loštické poháry, které náš region pro-

slavily v různých zemích  Evropy. Následuje lido-

vá hrnčina, v této části je nainstalovaná hrnčířská 

dílna. Dále jsou prezentovány technologicky do-

konalejší výrobky z hlíny, a to zejména fajáns, ka-

menina a porcelán. Z fajánsových výrobků je vy-

staven i náš nejvzácnější předmět albarello, které 

bylo vyrobeno v habánské dílně ve Staré Břeclavi 

asi kolem roku 1615. 

Z hlíny se však nevyráběly pouze nádoby. Lidé 

ji odpradávna používali k stavbě příbytků, nej-

dříve k vymazávání proutěných konstrukcí domů 

a později k výrobě nepálených cihel „vepřovic“ 

i cihel pálených. Vystaveny jsou cihly vyrobené 

v našem regionu a opatřené značkou výrobce, 

pocházejí ze sbírek soukromého sběratele Petra 

Vondráka. 

Mezi technickou a stavební keramiku pat-

ří speciální produkce kamnářská. Kamna jako 

topné zařízení se do střední Evropy rozšířila ze 

západu počátkem 13. století a nahradila otevře-

ná ohniště a krby. Návštěvníci výstavy mohou 
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vidět první kachle jednoduchého nádobkovitého 

tvaru i kachle se zdobenou čelní stranou a nako-

nec produkci místní továrny na kachlová kamna 

Franze Rollepatze. 

Výstava prezentuje zejména sbírky Vlastivěd-

ného muzea v Šumperka a jeho poboček, z nich 

zejména sbírkový fond Havelkova muzea v Loš-

ticích, které byly až do konce 19. století význam-

ným hrnčířským centrem regionu.

V sobotu 5. listopadu se bude v rámci výsta-

vy konat ve Vlastivědném muzeu v Šumperku 

Hrnčířský den - malý hrnčířský jarmark míst-

ních výrobců s ukázkami výroby. Děti si budou 

moci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu i vol-

né modelování z hlíny. Výstava potrvá do konce 

ledna 2012. Mária Kudelová

Výstava představuje hlínu jako jeden z nejstarších materiálů k výrobě předmětů denní potřeby. 

  Foto: M. Stuchlá

V hrnčířskou dílnu a prodejní jarmark se v sobotu  5. listopadu od 9 do 14 hodin promění Výstavní 

síň Vlastivědného  muzea v Šumperku. Všichni, kteří rádi experimentují, pracují s přírodními mate-

riály nebo si jen tak chtějí vyzkoušet svoji dovednost, budou mít příležitost pracovat na hrnčířském 

kruhu nebo si vytvořit fi gurku z hlíny jen tak v ruce. A to všechno uprostřed zajímavé výstavy Hlína 

ve Výstavní síni i v dalších sálech muzea.

Na jarmarku si budou moci návštěvníci prohlédnout i nakoupit keramické výrobky Zajíčkových 

z Cotkytle, paní Vašíčkové z Třeštiny nebo pana Kolomazníka a paní Hlouškové ze Zábřehu.

Na akci, kterou připravuje  Muzeum v Šumperku a Dům dětí U Radnice, mají děti vstup zdarma 

a dospělí zaplatí 30 Kč. -mb-
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Čtvrtek 27. října od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici!

Rady a náměty, jak co udělat.  Vstup volný

Středa 2. listopadu od 15.45 do 16.45 hodin v her-

ně v Erbenově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Informace 

Z. Formánek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný

Středa 2. listopadu od 17.30 do 19.30 hodin v ate-

liéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Tiff any

Skleněné vitráže. S sebou barevné střepy, ka-

mínky, mušličky.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 3. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně

Železniční modelaření od A do Z

Rady a nápady pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Čtvrtek 3. listopadu od 15.30 do 17 hodin v klu-

bovně v 1. patře

Deskové hry

Pro děti od 8 let. Informace P. Tkadlec, tel.č. 

605 964 457.  Vstup volný

Pondělí 7. listopadu od 16 do 17 hodin v učebně 

PC

PC - učím se!

Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Pondělí 7. listopadu od 17 do 18 hodin v herně 

v Erbenově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Informace 

Z. Formánek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný

Úterý 8. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně

Modelářství pro tatínky a kluky

Jsme tu pro vás.  Vstup volný

Středa 9. listopadu od 17.30 do 19.30 hodin v ate-

liéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Drátování

Výroba drobných dekorací z drátu a korálků. 

S sebou drátky, láhev, kamínek.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 10. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici!

Rady a nápady pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Sobota 12. listopadu od 9 do 14 hodin v keramic-

ké dílně ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 12. listopadu od 9 do 14 hodin v ateliéru 

ve 3. patře 

Šperkování 

Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 14. listopadu od 15.45 do 16.45 hodin 

v herně v Erbenově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Informace 

Z. Formánek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný

Středa 16. listopadu od 17.30 do 19.30 hodin 

v ateliéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Pedig

Košíčky a drobné dekorativní předměty. S se-

bou pedig, polotovar - dno tácu, šídlo, ručník. 

 Vstupné 50 Kč

Pondělí 21. listopadu od 16 do 17 hodin v učebně 

PC

PC - učím se!

Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 22. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně

Modelářství od A do Z

Rady a nápady pro mladé modeláře.

 Vstup volný

Středa 23. listopadu od 17.30 do 19.30 hodin 

v ateliéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Filcování

Výroba drobného šperku nebo taštičky metodou 

mokrého fi lcování. S sebou mýdlo (nové, velké). 

 Vstupné 50 Kč
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Čtvrtek 24. listopadu od 15.30 do 17 hodin v klu-

bovně v 1. patře

Deskové hry

Pro děti od 8 let. Informace P. Tkadlec, tel.č. 

605 964 457.  Vstup volný

Čtvrtek 24. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici!

Rady a nápady pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Středa 30. listopadu od 17.30 do 19.30 hodin 

v ateliéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Filcování jehlou

Výroba drobné hračky nebo dekorace metodou su-

chého fi lcování. S sebou fi lcovací jehla.  Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-

že U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 

583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé pondělí od 16.30 do 18.30 hodin v AT 

na „K“

Kreativní keramicko-výtvarný kurz 

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

 Cena 70 Kč (žáci, studenti)/100 Kč (dospělí)

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena lekce 50 Kč

Každou středu (s výjimkou 30.11.) od 17 do 18.30 

hodin v MC Komínkov

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každou středu od 14.15 do 16.30 hodin v AD 

na „K“

Keramika pro veřejnost (volná tvorba)

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 

731 610 036, silhanova@doris.cz. 

 Cena 50 Kč/osoba

Každou středu od 17.15 do 18.45 hodin v AD 

na „K“

Keramická dílna pro veřejnost

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

 Cena 55 Kč (žáci, studenti)/75 Kč (dospělí)

3., 10., 18. a 24. listopadu

Předporodní kurz

10 lekci pro nastávající maminky týkající se tě-

hotenství, porodu, šestinedělí, péčí o novoro-

zence, kojení… Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

Pro rodiče s dětmi.  Cena 600 Kč/10 lekcí

Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Středa 2. listopadu od 17 do 20 hodin v MC na „K“

Sedánky pro mamky

Tvoření, vyrábění pro ženy. Informace Eva Pšenčí-

ková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@

doris.cz.  Vstupné 60 Kč

10.-15. listopadu

Město čte knihu

Podrobnosti na plakátech a na www.mestoctekni-

hu.cz, informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
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731 610 037, konupcik@doris.cz.

Pátek 11. listopadu na „K“

Martinské slavnosti

Tvořivá dílna, pečení, vyrábění pro děti i rodiče. 

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Cena 60 Kč

Sobota 12. listopadu od 14 do 17 hodin v AD 

na „K“

Keramika pro veřejnost (volná tvorba)

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 

731 610 036, silhanova@doris.cz. 

 Cena 50 Kč/osoba

Pátek 25. listopadu od 15 do 19 hodin v sále Vily 

Doris

Adventní dílna

Výroba adventních věnců, svícnů a jiných vánoč-

ních dekorací. Materiál na výrobu možné vzít s se-

bou nebo zakoupit na místě, informace Jiří Kamp, 

tel.č. 731 501 319, kamp@doris.cz. 

 Cena 50 Kč

Neděle 27. listopadu od 9.30 hodin na bazénu 

Aquatoll

Odyssea - plavání

Podrobnosti na: www.odyssea-spk.cz, 9:30 hod. 

- prezence  ve vestibulu bazénu. Informace Petr 

Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konup-

cik@doris.cz.

Od 29. listopadu vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 

18 hodin v IT na „K“

Počítačový kurz pro začátečníky

8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počítačem, 

Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce Word 

2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Microsoft  Offi  -

ce PowerPoint 2007, Internet a elektronická pošta, 

informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 

731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Cena 1100 Kč

Středa 30. listopadu od 17 do 20 hodin v MC 

na „K“

Sedánky pro mamky

Tvoření, vyrábění pro ženy. Informace Eva Pšenčí-

ková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@

doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. lis-

topadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 

583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 

Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 

(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateř-

ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 

AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 

http://www.doris.cz

TŘI MUŠKETÝŘI 3D  3D

Čtvrtek 27. října jen v 18.00 hodin, pátek 28., sobota 29. a neděle 30. října v 17.30 a ve 20.00 hodin, 

pondělí 31. října, úterý 1. a středa 2. listopadu jen v 18.00 hodin
Francie, USA, Velká Británie, Německo, 2011, 110 minut, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, čes-

ké znění

Francie 17. století. Do Paříže přijíždí mladý gaskoňský šlechtic D´Artagnan, aby se stal členem gardy 

královských mušketýrů… Nové moderní zpracování jednoho z nejslavnějších světových románů na-

bízí skvělou akční podívanou, která je již nyní přirovnávána k úspěšným Pirátům z Karibiku. V hlav-

ní roli devatenáctiletý Logan Lerman, dále hrají Mia Jovovichová, Orlando Bloom, Christoph Waltz 

a další. Režie Paul Anderson.  Vstupné 130 Kč

LŮNO  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 27. října jen ve 20.00 hodin 

Německo, Maďarsko, Francie, 2010, 111 minut, od 15 let, titulky

Eva Greenová v hlavní roli milostného dramatu s prvky science fi ction. Příběh osudové lásky pod 
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 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

OŠETŘOVATEL  Hrajeme pro děti 

Sobota 29. a neděle 30. října jen v 15.30 hodin
USA, 2011, 104 minuty, rodinná komedie, pro děti od 8 let, české znění

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffi  na, a tak když vidí, jaké má 

problémy s láskou, nabídnou mu svou pomoc. Rozhodnou se porušit prastaré pravidlo mlčení a za-

čnou mluvit, a aby Griffi  na, který má v úmyslu ZOO opustit,  přiměla zůstat, začnou mu dávat lekce 

seznamování a dvoření. A Griffi  n se skutečně začne řídit jejich radami, což ne vždy vede ke kýženému 

cíli… Bezvadná komedie s mluvícími zvířaty.  Vstupné 75 Kč  

PARANORMAL ACTIVITY 3

Pondělí 31. října, úterý 1. a středa 2. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA, 2011, 95 minut, horor, od 15 let, titulky

Pamatuješ si, co se nám stalo, když jsme byly malé? Nepamatuju, ale vím, že se to živilo strachem… 

Pokračování úspěšné hororové série.  Vstupné 90 Kč

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

Čtvrtek 3. listopadu jen v 18.00 hodin, pátek 4. listopadu jen v 19.30 hodin, sobota 5. a neděle 6. listo-

padu v 18.15 a ve 20.15 hodin, pondělí 7., úterý 8. a středa 9. listopadu jen v 19.30 hodin
ČR, 2011, 108 minut, komedie, od 12 let

Jeden z nejpopulárnějších komiksů všech dob, Tintinova dobrodružství, se dostává na plátna kin pod 

režijním vedením Stevena Spielberga, A měla by to být fi lmová událost roku. 
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vlastního dítěte. S každým přibývajícím rokem po něm touží víc a víc, a tak nastolí plán „Dítě“ a pustí se 

do něj se stejnou vervou, s jakou vybudovala svůj vlastní televizní pořad i prosperující kadeřnický salon… 

V hlavní roli Ivana Chýlková, dále hrají Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Vojtěch Kotek, Bohumil 

Klepl a další.  Vstupné 100 Kč

HAPPY, HAPPY  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 3. listopadu jen ve 20.00 hodin
Norsko, 88 minut, komedie, od 12 let, titulky

Komedie o nevěře, kuřbě a losím mase. Chytrý příběh o partnerských vztazích, běžné manželské krizi a je-

jím netradičním řešení, který mísí ostrý černý humor s propracovanou psychologií postav, byl oceněn na 

letošním festivalu v Sundance a v současné době je nominován na Oscara za Norsko. Režie Anne Sewitsky.

  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D  Hrajeme pro děti 3D

Pátek 4. listopadu jen v 17.00 hodin, sobota 5. a neděle 6. listopadu jen v 16.00 hodin, pondělí 7., úterý 8. 

a středa 9. listopadu jen v 17.00 hodin, čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. listopadu jen v 17.00 
hodin 

USA, Nový Zéland, Belgie 2011, 106 minut, rodinný fi lm v českém znění 

Jeden z nejpopulárnějších komiksů všech dob se dostává na plátna kin pod režijním vedením Stevena Spiel-

berga a měla by to být fi lmová událost roku. Film je adaptací hned tří komiksů belgického autora Hergého. 

Odvážný a čestný mladý reportér Tintin, kterého neúnavné hledání dobrého příběhu vždy dovede do světa 

velkých dobrodružství, v něm pátrá se svými věrnými druhy po tajemném pokladu. Po tomto pokladu však 

touží i nebezpeční zločinci… Film stojí na 3D a performance capture, což znamená, že Spielberg použil pro 

natáčení stejnou techniku jako James Cameron při natáčení Avatara.  Vstupné 160 Kč, od 24.11. 145 Kč

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA “Zakázané fi lmy“
MARKÉTA LAZAROVÁ

Čtvrtek 10. listopadu jen v 18.30 hodin
Československo, 1967, drama ze středověku, 162 minuty, od 12 let

Nejvýznamnější fi lm v historii české kinematografi e, který byl letos digitálně zrestaurován, je autentickým 

a sugestivním pohledem do dávné české minulosti. V hlavní roli Magda Vašáryová, režie František Vláčil. 

Lektorský úvod Pavel Taussig.  Vstupné 50 Kč

PĚT HOLEK NA KRKU

Pátek 11. listopadu jen v 10.30 hodin
Československo, 1967, 88 minut, psychologický, mládeži přístupný

Jen zdánlivě dětský příběh, který se vyznačuje hlubokou znalostí lidských povah, vypráví o problémech 

dospívající školačky, která „nezapadá“ do třídního kolektivu, protože je dcerou důležitého funkcionáře… 

V hlavní roli Andrea Čunderlíková. Režie Evald Schorm.  Vstupné 30 Kč

BÍLÁ PANÍ

Pátek 11. listopadu jen v 18.30 hodin
Československo, 1965, 93 minuty, komedie, mládeži přístupný

Duchařská komedie o strastech funkcionářů malého městečka si vystřelila z politiků, kteří svá zbožná přání 

vydávají za skutečné budovatelské úspěchy… V hlavní roli Bílé paní komonické Irena Kačírková, dále hrají 

Vlastimil Brodský, Vlasta Chramostová, Miloš Kopecký, Vladimír Menšík a další. Režie Zdeněk Podskal-

ský.  Vstupné 50 Kč
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Neděle 13. listopadu jen v 18.30 hodin 

Československo, 1968, 80 minut, psychologické drama, od 12 let

Jeden z nejvýznamnějších českých fi lmů 60. let natočený podle románu Milana Kundery se dotýká éry 

stalinismu a komunismu. Hlavní hrdina fi lmu se ocitá v mládí díky nevinnému žertu na okraji společnosti 

a po letech strávených v pracovním táboře se chce pomstít muži, který se tehdy nejvíc zasloužil o jeho poli-

tické zničení… V hlavní roli Josef Somr, dále hrají Jana Dítětová, Luděk Munzar a další. Režie Jaromil Jireš. 

 Vstupné 50 Kč

IKARIE XB 1

Pondělí 14. listopadu jen v 18.30 hodin
Československo, 1963, 82 minuty, sci-fi , mládeži přístupný

Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nejslavnějších českých sci-fi  fi lmů. Hrají Zdeněk Štěpánek, Ra-

dovan Lukavský, Dana Medřická, František Smolík a další. Režie Jindřich Polák.  Vstupné 50 Kč

FARÁŘŮV KONEC

Úterý 15. listopadu jen v 19.00 hodin
Československo, 1968, 96 minut, hořká komedie, od 12 let

Půvabný příběh kostelníka, kterému se shodou okolností podaří v jedné zapadnuté horské dědině splnit si 

svůj dávný sen, byl natočen podle námětu Josefa Škvoreckého. V hlavní roli Vlastimil Brodský, dále hrají 

Jan Libíček, Jana Brejchová, Jaroslav Satoranský, Helena Růžičková a další. Režie Evald Schorm.  

 Vstupné 50 Kč

BASTARDI 2

Pátek 11. listopadu jen ve 20.15 hodin, sobota 12. listopadu jen v 19.30 hodin, neděle 13. listopadu jen 

ve 20.15 hodin

Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 Alois Nebel 

přináší temný příběh s atmosférou podobnou fi lmům Sin City nebo Valčík s Bašírem.



38

K
IN

O
 O

K
O

ČR, 2011, 95 minut, drama, od 12 let

Děj Bastardů 2 přímo navazuje na příběh předchozího fi lmu. Vlivný podnikatel a místní mafi án spolu 

s otcem chystají odvetu za smrt jejich syna a vnuka Michala. Podezření, že ředitel školy Majer je zaple-

ten do smrti tří spolužáků, má také policejní vyšetřovatel Karas, který začíná pátrat po nových důka-

zech. A z některých dětí se na Majerově škole stávají noví Bastardi… Hrají Jan Šťastný, Jiří Krampol, 

Tomáš Magnusek, Radoslav Brzobohatý, Kateřina Brožová, Jan Přeučil a další.  Vstupné 85 Kč

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ  Hrajeme pro děti

Sobota 12. listopadu jen v 17.00 hodin, neděle 13. listopadu jen v 16.30 hodin
USA, Nový Zéland, Belgie 2011, 106 minut, rodinný dobrodružný fi lm v českém znění 

Jeden z nejpopulárnějších komiksů všech dob se dostává na plátna kin pod režijním vedením Stevena 

Spielberga a měla by to být fi lmová událost roku. Hrajeme ve 2D, čili bez použití 3D brýlí. 

 Vstupné 90 Kč

ALOIS NEBEL

Pondělí 14. listopadu jen ve 20.15 hodin, úterý 15. listopadu jen v 17.30 hodin, středa 16. listopadu jen 

v 18.00 hodin
ČR, 2011, 87 minut, drama, mládeži přístupný, černobílý

Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný 

příběh s atmosférou podobnou fi lmům Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér 

Tomáš Luňák poprvé v české kinematografi i rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený 

a hraný fi lm. Příběh začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde 

slouží jako výpravčí Alois Nebel, tichý samotář, který trpí podivnými halucinacemi… V hlavní roli 

Miroslav Krobot, dále hrají Tereza Voříšková, Karel Roden a další.  Vstupné 80 Kč

Milostné drama Post mortem popisuje zoufalé pátrání po zmizelé ženě, odehrávající se během státního 

převratu v roce 1973, který je doposud jednou z nejtragičtějších epizod v dějinách Chile.
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Středa 16. listopadu jen ve  20.00 hodin, čtvrtek 17. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 85 minut, hudební fi lm

Unikátní projekt - první 3D záznam koncertu na světě. Film byl natočen během amerického turné 

Vertigo legendární skupiny U2. Exkluzivně byl u nás uveden v roce 2008 a byl k vidění výhradně 

v IMAXu v Praze. Nyní se poprvé dostává v naší republice ofi ciálně do širší distribuce a i po čtyřech 

letech nabízí úžasný zážitek nejen fanouškům U2.  Vstupné 150 Kč

POST MORTEM  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 17. listopadu jen ve 20.00 hodin
Chile, Německo, Mexiko, 98 minut, od 15 let, titulky

Zoufalé pátrání po zmizelé ženě odehrávající se během státního převratu  v roce 1973, který je dopo-

sud jednou z nejtragičtějších epizod v dějinách Chile. Milostné drama. Režie a scénář Pablo Larrain. 

 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ  Hrajeme pro děti

Sobota 19. a neděle 20. listopadu jen v 15.30 hodin
Francie, 2010, 101 minuta, rodinný fi lm v českém znění

Třetí pokračování  populární fi lmové série, v němž se schyluje k velkému boji proti Maltazardovi, 

který chce převzít nadvládu nad celým světem…  Vstupné 80 Kč, děti do 12 let 60 Kč

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST 

Pátek 18., sobota 19., neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa 23. listopadu v 17.45 a ve 20.00 hodin, 

čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. listopadu jen v 19.30 hodin
USA, 2011, 111 minut, fantasy romance, od 12 let, titulky

Kristen Stewartová a Robert Pattinson v hlavních rolích strhující upíří romance.  Vstupné 100 Kč

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D  Hrajeme pro děti 3D

Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. listopadu jen v 17.00 hodin
USA, Nový Zéland, Belgie 2011, 106 minut, rodinný fi lm v českém znění 

Jeden z nejpopulárnějších komiksů všech dob se dostává na plátna kin pod režijním vedením Stevena 

Spielberga a měla by to být fi lmová událost roku. Film je adaptací hned tří komiksů belgického autora 

Hergého. Odvážný a čestný mladý reportér Tintin, kterého neúnavné hledání dobrého příběhu vždy 

dovede do světa velkých dobrodružství, v něm pátrá se svými věrnými druhy po tajemném pokladu. 

Po vzácném pokladu však touží i nebezpeční zločinci… Film stojí na 3D a performance capture, což 

znamená, že Spielberg použil pro natáčení stejnou techniku jako James Cameron při natáčení Avatara. 

 Vstupné 145 Kč   

V neděli 27.11. v 17.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve 

věku do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 120 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 

SHM, s.r.o., Šumperk.

SPY KIDS: STROJ ČASU 4 3D  Hrajeme pro děti 3D

Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. listopadu jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 89 minut, dobrodružný fi lm v českém znění 

Spy Kids bojují za záchranu stroje času… Již čtvrté pokračování úspěšné akční sci-fi , jejíž hlavní hr-

dinové dvojčata Rebecca a Cecil jsou tentokrát zapojeni do záchranné mise, která je narychlo svolána 

kvůli šílenému padouchovi, jenž se snaží ovládnout svět. 3D zážitek bude umocněn Aromascope kar-
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tičkou s vůněmi, která má osm políček označených čísly 1-8. Jakmile se některé z těchto čísel objeví na 

fi lmovém plátně, divák setře stejně označené políčko na kartě, a uvolní tak vůni, která umocní zážitek 

z fi lmového příběhu. Režie Robert Rodriguez.  Vstupné 130 Kč

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. listopadu jen v 19.00 hodin
USA, 2011, 98 minut, romantická komedie, od 12 let, titulky

Larry, který v době ekonomické krize přišel o práci, se vrací do školních lavic, aby získal lepší kva-

lifi kaci pro své budoucí povolání. Má mnoho důvodů domnívat se, že už ho nic zvláštního v životě 

nečeká… V hlavních rolích Julia Robertsová a Tom Hanks.  Vstupné 80 Kč 

Připravujeme na prosinec: U2 3D, Vendeta, Hranaři, Půlnoc v Paříži, Kocour v botách 3D a další. 

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-

rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 

Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-

ního představení. Vstupenky na všechna listopadová představení jsou v prodeji od 1. listopadu 2011.

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.

V samém závěru listopadu nabízí kino Oko komedii Moje krásná učitelka s Julií Robertsovou a To-
mem Hanksem v hlavních rolích.








