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KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Bývalý dominikánský kostel Zvěstování Panny
Marie zná nepochybně každý ze čtenářů velmi dobře, proto jen několik základních údajů k jeho historii.
Žebravý a kazatelský řád bratří dominikánů se usadil v Šumperku v roce 1293. První jejich starostí byla
stavba kostela, který měl nepochybně gotickou podobu a půdorysně se prakticky nelišil od dnešního stavu.
Prapůvodní podobu chrámu zničil požár města v roce
1513. Tehdejší majitel Šumperka Petr I. ze Žerotína
mnichům pomohl a kostel získal pozdně gotickou podobu. Ta patrně přečkala i stavební úpravy, jež dominikáni provedli na kostele po skončení třicetileté války.
Po požáru města v květnu 1669, při němž byl vážně
poškozen i dominikánský kostel, dostal chrám barokní
výraz, který se dochoval dodnes a byl navíc podtržen
přístavbou boční kaple sv. Jana Nepomuckého, která
vznikla přibližně po roce 1730.
Lubomír Bartoš zvolil na dnešní obálku velmi zajímavé pojetí závěru kostela, který rozčlenil (tak jako
v reálu) gotickými opěráky a vysokými úzkými okny,
jimž by slušelo gotické lomení oblouků. Někteří z vás
možná vzpomenou, že při rekonstrukci kostela bylo
pod stávající omítkou gotické lomení nad vrcholy
oken objeveno. Vedly se tehdy diskuse, zda by nebylo
vhodné je obnovit. Nakonec k tomu z několika důvodů nedošlo. Dnešní památková péče se řídí principem,
že se památkám ponechávají doklady stavebního vývoje objektu, protože v období tzv. purismu, kdy se
odstraňovalo vše, co kazilo čistotu například gotického slohu, se tím napáchaly obrovské škody. Druhým
důvodem byla okolnost, že by se tím výrazně potřel
dnes již jednoznačně převažující barokní vzhled památky. Poslední pohnutkou pak byl prostý fakt, že
klenby v kněžišti, které musely být po požáru v roce
1669 znovu vyzděny, prostě zasahují do lomení okna.
V 18. století vyrostl v závěru chrámu ještě přístavek
s kruhovým okénkem, jenž v sobě ukrývá schodiště
na řádovou oratoř. Její vznik můžeme patrně zařadit
do období, kdy na řádové oratoři šumperský stolařský
mistr Franz Stöhr postavil krásné intarzované lavice
a doplnil je letopočtem 1752.
Pokračování na straně 15

STALO SE V LISTOPADU
Před 115 lety
5. listopadu 1892 zahájila ve starém objektu pošty, která stávala v místech dnešního Poštovního úřadu na
ulici Gen. Svobody, provoz první telefonní centrála pro 23 účastníků.

Před 75 lety
V roce 1932 byla dokončena stavba hotelu Grand, která byla zahájena v roce 1931. Kvalitní
funkcionalistickou stavbu navrhl a realizoval olomoucký stavitel Tomáš Šipka.
V roce 1932 vyšla v Brně Vlastivěda moravská - Šumperský okres, staroměstský okres, vízmberský okres,
kterou napsal bludovský rodák dr. Jan Březina. Jedná se o vlastivědnou publikaci, která v mnoha ohledech
nebyla dodnes překonána a slouží stále jako základní literatura k poznání historie Šumperska.

Před 60 lety
V listopadu 1947 byla na šumperském hřbitově provedena exhumace 34 vojáků Sovětské armády, kteří
padli ve 2. světové válce. První pohřeb se konal 14. května a pochován byl poručík Kuzmenko. Kapitán Stěpan
Barvinov byl poslední obětí a byl pohřben 27. listopadu. Exhumovaná těla, jejichž vyzvednutí ze země stálo
42.500 Kčs, byla převezena na centrální vojenské pohřebiště v Olomouci.

Před 45 lety
V roce 1962 vznikl Okresní osvětový dům v Šumperku, který sídlil ve vile Doris. V roce 1968 byl
přejmenován na Okresní kulturní středisko, které se později přestěhovalo do východního křídla Pavlínina
dvora v Sadech 1. máje.

Před 40 lety
V roce 1967 zahájil činnost Městský dům pionýrů a mládeže, dnešní Městský dům dětí a mládeže. Původně
byl umístěn ve vile č. 11 v dnešní Rooseveltově ulici, od roku 1972 na náměstí Míru 20, kde sídlí dodnes.

Před 35 lety
V roce 1972 počet trvale žijících osob v Šumperku poprvé v historii přesáhl číslo 25.000 obyvatel. Obydleno
bylo tehdy 2828 domů, v nichž bylo 8060 bytů.

Před 30 lety
V roce 1977 byla dokončena stavba budovy Okresního výboru KSČ, která se v roce 1990 stala sídlem
Okresního úřadu Šumperk.

Před 10 lety
V březnu 1997 byly zahájeny rekonstrukční práce náměstí Míru, které trvaly až do listopadu. Odstraněn
byl asfaltový povrch a opraveny inženýrské sítě. Součástí úprav bylo odstranění stromů před radnicí, které
v listopadu nahradilo 14 srdčitých lip. Povrch náměstí byl vydlážděn přírodní žulou.
17. listopadu 1997 vyjely na železniční trati Šumperk - Hanušovice, která byla značně poškozena při letní
povodni, první vlaky. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil i ministr dopravy Martin Říman.

Před 5 lety
14. listopadu 2002 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva města svolen poprvé starostou města
Šumperka Mgr. Zdeněk Brož. Místostarosty se stali Ing. Marek Zapletal a Ing. Petr Suchomel.
-ách-
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STALO SE V LISTOPADU
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ěsíc listopad se v Šumperku nese již třetí rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s Městskou knihovnou, DDM Vilou Doris, kinem Oko, místním divadlem, Vlastivědným muzeem,
Gymnáziem a dalšími partnery nabídnou od čtvrtka 8. do středy 14. listopadu již třetí ročník literárního a filmového festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A zatímco loni se četlo Werichovo
Fimfárum a Úsměv klauna, letos představí pořadatelé dílo Jiřího Suchého. Jeho jméno přitom není
třeba představovat, starší generace je má nerozlučně spjato s divadlem Semafor, mládež se s jeho
básněmi setkává v čítankách a některé písničky doslova zlidověly. Suchého tvorba je ale tak rozsáhlá
a rozmanitá, že stojí za to již dnes tohoto klasika divadla, poezie a intelektuálního humoru připomenout trochu důkladněji.
Co budeme číst?
Knihu „Život není jenom legrace (i když většinou
ano)“. Výběr povídek a próz Jiřího Suchého vydává
u příležitosti akce Město čte knihu nakladatelství
Veduta Štíty. Kromě textů a ilustrací samotného
autora, které již tu i onde vyšly, jsou zastoupeny
i prózy nové, dosud nepublikované. Jak ostatně napovídá název, nejsou všechny veselé, rozhodně ale
svědčí o autorově poetickém naturelu, o smyslu pro
humor a ironický nadhled. Dárkem pro posluchače je (s laskavým svolením pana Suchého) Městem
a Gymnáziem samostatně vydaná poema Černá
vzducholoď, a to s ilustracemi
šumperského výtvarníka Aleše
Kauera.
Co připravujeme?
Slavnostní zahájení a první
podvečer s knihou se odehraje
ve čtvrtek 8. listopadu tam, kde
loňský ročník festivalu vyvrcholil - v šumperském divadle. Další
dny se bude číst, vždy od 17 hodin, v kulturních a společenských
institucích vzpomínkový text Jak
vznikaly písničky a jiné prózy,
obsažené v knize „Život není
jenom legrace (i když většinou
ano)“. Četbu doplní stejně jako
v minulých letech hudba a zpěv.
Na podvečerní čtení pak budou
navazovat v 18.30 hodin filmová představení v kině Oko.
Součástí festivalu jsou i speciální bonusy - například v pátek 9. listopadu večer zazní v divadle na
Hrádku epická báseň Černá vzducholoď, v neděli
večer nabídnou pořadatelé zájemcům klubové se-
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tkání při čaji s poslechem audionahrávek Semaforu.
Součástí filmové přehlídky budou rovněž videoprojekce televizní inscenace Dobře placená procházka,
záznam z divadelního představení Noc v synagoze,
který představí novější tvář Semaforu, dnes již archivní filmy Bylo nás deset, Konkurz, Kdyby tisíc
klarinetů, Zločin v šantánu. Zajímavý projekt doplní i výstava kreseb Jiřího Suchého, jež bude k vidění v Rytířském sále šumperského muzea.
Kromě podvečerních a večerních akcí uspořádají čtení pro své žáky některé školy. Suchého
kniha přitom bude k dispozici nejen školám, ale
také zájemcům v kulturních organizacích, v kavárnách, klubech
a podobně. Výlučně na festivalových akcích si pak budou moci
zájemci koupit výtisk s vloženým
grafickým listem autora.
Sedmidenní festival ukončí ve
středu 14. listopadu o půl osmé
večer pohostinské představení
divadla Semafor s představením
Život je náhoda v obnošený
vestě, vstupenky přitom budou
k dostání v pokladně divadla.
Ohlédnutím za celou akcí pak
bude Ex post Město čte knihu na
festivalu Blues Alive - Suchého
prózy totiž zazní v podání členů šumperského divadla na
čtvrtečním večerním koncertě Michala Prokopa
a Vladimíra Mišíka. Pořadatelé věří, že stejně jako
v minulých letech získají posluchače a návštěvníky,
které nabídka setkání nad knihou osloví a potěší.
Zdeňka Daňková,
ředitelka Městské knihovny Šumperk

MĚSTO ČTE KNIHU

MĚSTO ČTE KNIHU

V LISTOPADU SE MĚSTO ZAČTE DO JIŘÍHO SUCHÉHO

Město čte knihu 2007 - program:
Čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin v divadle
Nepokradeš, Příběh avantgardního herce Knoblocha, Jak
vznikaly písničky I.
Čtou Bohdana Pavlíková, František Čachotský, Vladimír
T. Gottwald, Petr Komínek, Alexandr Stankuš. Hraje Zdeněk
Dočekal a Tomáš Wurst. Křest knihy Jiří Suchý: Život není
jenom legrace (i když většinou ano). Rezervace místenek Městská knihovna - 17. listopadu 6, tel. 583 214 588, e-mail:
knihovna@knihovnaspk.cz.
Vstup volný
Čtvrtek 8. listopadu v 19 hodin v divadle - Hrádek
Dobře placená procházka
Videoprojekce televizní inscenace.

Vstup volný

Pátek 9. listopadu v 17 hodin ve vestibulu kina Oko
Jak vznikaly písničky II., Dopis, Ideální člověk, Pravda o existenci Járy Cimrmana
Čtou studenti gymnázia. Hraje Swing kvartet.
Vstup volný
Pátek 9. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Bylo nás deset
Filmová komedie z roku 1963, režie Antonín Kachlík. Vojnu lze přežít jen s písničkami Suchého
a Šlitra…
Vstupné 30 Kč
Pátek 9. listopadu ve 20.30 hodin v divadle - Hrádek
Černá vzducholoď
Poetické nocturno. Čte Aleš Kauer.

Vstup volný

Sobota 10. listopadu v 17 hodin v knihovně
Jak vznikaly písničky III., Neobyčejný příběh
Čtou Zdeněk Doubravský, Kateřina Temňáková. Hraje For another day.

Vstup volný

Sobota 10. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Filmový týdeník z r. 1986 Jiří Šlitr: Medailon
Konkurs
Film z roku 1963, režie Miloš Forman. Povídky Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs pojí hudba
a lidé kolem ní…
Vstupné 30 Kč
Neděle 11. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele
Jak vznikaly písničky IV., Píseň Dr. Smitha, Proč mají v zoologické zahradě klokana
Čtou a zpívají Šumperský dětský sbor Motýli.
Vstup volný
Neděle 11. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Zločin v šantánu
Film z roku 1968, režie Jiří Menzel. Komedie s detektivní zápletkou zachycující hravě a poeticky
nástrahy zdánlivě jednoduchého případu.
Vstupné 30 Kč
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Pondělí 12. listopadu v 17 hodin v G-klubu Domu kultury
Jak vznikaly písničky V., Střela, Mravenci, Nahá
Čtou Vladimír T. Gottwald, Petr Král, Olga Kaštická, Lucie Réblová. Hraje Vítězslav Plášek.

Vstup volný

Pondělí 12. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Noc v synagoze aneb Tajemství Brunhildiny punčochy
DVD projekce záznamu představení divadla Semafor.

Vstup volný

Úterý 13. listopadu v 17 hodin na „Komíně“ (3. patro)
Úsměvy, Jak vznikaly písničky VI., Jen tři slabiky
Čte Divadelní studio D 123 při Divadle Šumperk. Hraje Gracioso kvintet.

Vstup volný

Úterý 13. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Filmový týdeník z r. 1990: Semafor Jiřího Suchého, Ohlédnutí za 30 sezonami divadla
Kdyby tisíc klarinetů
Hudební film z roku 1964, režie Ján Roháč, Vladimír Svitáček. Jednoduchý příběh vojenského zběha vytváří
rámec pro písničkovou estrádu většiny tehdy známých českých zpěváků a zpěvaček.
Vstupné 30 Kč
Středa 14. listopadu v 17 hodin v Rytířském sále muzea
Setkání na výstavě Jiří Suchý OBRÁZKY: Jak vznikaly písničky VII.
Čte Petr Král. Zpívá Jiří Suchý. Hraje Iva Chomiszaková.

Vstup volný

Středa 14. listopadu v 19.30 hodin v divadle
Život je náhoda v obnošený vestě
Pohostinské představení divadla SEMAFOR. V hlavních rolích Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Rezervace
a předprodej vstupenek: předprodej divadla, tel. 583 214 061-2/ kl. 27, 28.
Vstupné 250 Kč
Čtvrtek 15. listopadu ve velkém sále DK
EX-post Město čte knihu na Blues Alive
Na koncertě Vladimíra Mišíka a Michala Prokopa čtou povídky Jiřího Suchého Petr Král a Olga Kaštická.
Na všech večerech čtení bude v prodeji omezený počet výtisků knihy Život není jenom legrace (VEDUTA
Štíty 2007) s grafickým listem Jiřího Suchého. Volné vstupenky + místenka na úvodní večer festivalu budou k dostání v Městské knihovně, 17. listopadu; možná je rezervace na tel. 583 214 588. Permanentky
na všechny filmy za 100 Kč je možno zakoupit v pokladně kina OKO od 1. listopadu. Permanentky jsou
slosovatelné. Výstava Jiří Suchý OBRÁZKY bude k vidění ve Vlastivědném muzeu Šumperk od 8.11. do
13.12. Město čte knihu na www.knihovnaspk.cz/mck.
Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35 srdečně zve na výstavu
„Představujeme Vám z našich archivních fondů... Muzejní spolek v Šumperku“
Výstava bude k vidění do 16. ledna 2008, a to vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin,
po domluvě též v úterý a pátek.
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BLUESOVÉ ŠÍLENSTVÍ VYPUKNE V POLOVINĚ LISTOPADU

M

ezinárodní festival Blues Alive, největší akce svého druhu u nás, již pomalu klepe na dveře. Jeho dvanáctému ročníku bude město patřit od čtvrtka 15. do neděle 18. listopadu.
Návštěvníci se přitom mohou těšit na dvě desítky interpretů z České republiky, Evropy, Spojených
států, Austrálie a letos poprvé i z Asie a Afriky.
„Zatímco se loňský jedenáctý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive nesl ještě v duchu
oslav jeho prvních kulatých narozenin, letos
jsme již naplno vstoupili do nové dekády,“ říká
ředitel pořadatelského Domu kultury Vladimír
Rybička a s úsměvem dodává, že pokud by si
bluesmani na oslavy obzvláště potrpěli, mohli by
bez uzardění slavit i letos. Festival, nad nímž převzali záštitu hejtman Olomouckého kraje Ivan
Kosatík a šumperský starosta Zdeněk Brož, má
totiž v roce 2007 pořadové číslo dvanáct, což je
v tomto žánru mimořádně magická cifra. „Blues
je dvanáct taktů, který vždycky spočítám, zpíval
dnes už bohužel nežijící významný český muzikant Petr Kalandra, na kterého budeme mimo
jiné v letošním programu vzpomínat. A další
známý „bluesman duchem“, mim a herec Boris
Hybner, dodává - Špinavej tucet nás ve štychu
nikdy nenechá,“ připomíná Rybička. A na co
se podle něj mohou letos návštěvníci největšího
bluesového festivalu v republice těšit? Od čtvrtka
15. listopadu do neděle 18. listopadu jim pořadatelé nabídnou šest koncertů, na kterých se
představí dvacet interpretů z Čech i zámoří. Od
čtvrtka do soboty se přitom bude pod hlavičkou
Blues Alive koncertovat v Šumperku, neděle pak
patří již tradičně partnerskému polskému městu
Chorzów a blues zazní opět i v mírovské věznici.
Na hlavní festivalové koncerty naváže stejně
jako v minulých letech řada tzv. satelitních koncertů. Ty budou hostit kromě českých a polských
měst také města slovenská a letos premiérově
i maďarská Budapešť. „Vzhledem k poměrně
velkému počtu satelitních koncertů je samozřejmě festival i dražší. V této souvislosti bych chtěl
poděkovat našim marketingovým partnerům,
především pak Daňovému poradenství Tomáš
Paclík, bez jehož pomoci bychom akci takového rozsahu nezvládli. Velmi si vážíme i podpory
Ministerstva kultury, Olomouckého kraje a samotného města Šumperka a polského Chorzówa,

Blues Alive je mezi hudebními fajnšmekry pojmem. I proto se každoročně těší obrovskému zájmu veřejnosti. Letos čekají posluchače dva hlavní
koncerty.
Foto: -pkstejně jako přízně Hudební nadace OSA a Nadace českého hudebního fondu,“ podotýká ředitel
Domu kultury. „Velkou radost máme i z dlouhodobé spolupráce s americkým velvyslanectvím
v Praze, které obdobné akce běžně nepodporuje,“ dodává Rybička.
Spirituály v podání
Gentlemen Singers
Dvanáctý ročník Blues Alive odstartuje v klášterním kostele ve čtvrtek 15. listopadu úderem
šesté večerní královéhradecký pěvecký sbor Gentlemen Singers, tvořený devíti „odrostlými“ někdejšími členy světově proslulého chlapeckého
sboru Boni Pueri. Ten si pro tuto příležitost připravil speciální program, složený výhradně z černošských spirituálů. Zajímavý projekt připravili
organizátoři festivalu ve spolupráci s tvůrcem
cyklu koncertů Klasika Viva Romanem Janků.
Koncert šedesátníků
Úvodní večer letošního Blues Alive, který je
naplánován na čtvrtek 15. listopadu na 20 hodin
ve velkém sále Domu kultury, je možné s nad-
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MĚSTO ČTE KNIHU

Neděle 11. listopadu ve 20.20 hodin na „Komíně“
Na Komíně NEJen s Faustem
Poslechové nocturno - večerní šálek čaje + výběr audiozáznamů z kultovních představení divadla Semafor
uvede Petr Konupčík.
Vstup volný

Hlavní hvězdy
„Největší hvězdou festivalu je letos nepochybně vynikající kytarista a zpěvák Joe Louis
Walker, jedna z největších bluesových osobností
současné scény, jejíž kořeny sahají až mezi hippies na sanfranciskou scénu konce 60. let,“ prozrazuje ředitel pořadatelského Domu kultury
Vladimír Rybička. Kromě Walkera zavítají do
Šumperka i další hvězdy, jako jsou nejznámější
kytaro-harmonikářské duo současné americké
akustické scény a představitelé tzv. piedmontské-

Největší hvězdou letošního Blues Alive je nepochybně vynikající kytarista a zpěvák Joe Louis
Walker.
Foto: archiv
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ho blues John Cephas & Phil Wiggins, australský
kytarista a zpěvák Gwyn Ashton, jenž se během
sobotního večerního koncertu bude sám doprovázet na resofonickou kytaru, či americký zpěvák
a kytarista Frank Morey. „Morey není ortodoxním bluesmanem, bývá často - i díky barvě chraplavého hlasu - přirovnáván k Tomu Waitsovi či
Bobu Dylanovi, jeho tvorba má ale originální, na
těchto „blížencích“ nezávislý výraz,“ připomíná
ředitel Domu kultury.
Z českých „tváří“ bude podle Rybičky na Blues
Alive k vidění kromě zmíněných „šedesátníků“
například písničkář Vlasta Třešňák, který vystoupí v pátek večer se svým rockovým bandem.
Skupina Blues Session, kterou tvoří matadoři
české scény, jako jsou Jaroslav Olin Nejezchleba,
Pavel Skála, Ondřej Konrád, Michal Gera a další, pak o den později zavzpomíná na písně z repertoáru Petra Kalandry. Kromě jmenovaných
vystoupí v rámci festivalu samozřejmě i další domácí a zahraniční interpreti, z nichž mnozí patří
k velmi slibným talentům nastupující generace.
Nové tváře
Šumperský festival dává od svého počátku
prostor nejen hvězdám bluesového „nebe“, ale
také kapelám méně známým či dosud „nezavedeným“. „Vždy ale jde o formace kvalitní, které
se vesměs musejí na prestižní festival probojovat
přes červnovou přehlídku Blues Aperitiv,“ ujišťuje Rybička. Letošní vítězové Retro Blues a Bloosers tak zahájí večerní koncerty ve foyer Domu
kultury, držitelé loňských vavřínů Teenage Beat
a Dr. B.Lues si pak zahrají na hlavní scéně.
K novým tvářím lze podle Rybičky svým způsobem počítat i již zmíněný projekt zpěvačky Ivany
„Eržiky“ Novotné, jejíž nová pěvecká poloha
bude pro její fanoušky nepochybně velkým překvapením.
Nadstylové lahůdky
Festival Blues Alive však nenabízí jen přísně
stylovou bluesovou hudbu, ale obohacuje svou
programovou nabídku také o projekty, které
s „čistým“ blues souvisejí jen okrajově, ať už hudebně, textově, náladou či tvůrčí filozofií. A právě
jim je vždy věnován sobotní odpolední tematický
koncert. Letos přitom pořadatelé vybrali tři rom-

Největším úlovkem v kategorii „přesahů“ je mezinárodní kapela NO Blues, která originálně a dosud
neslýchaně kříží prvky akustického blues, country
a arabské lidové hudby.
Foto: archiv
ské, vesměs velmi známé kapely Terne čhave,
Gulo čar a Gipsy.cz.
Programovým experimentem pak je zařazení
stále populárnějšího severočeského písničkáře
Xaviera Baumaxy do hlavního sobotního programu. „Svérázný „antifolkař“ slibuje překvapení
ve smyslu bluesověji upravených písní svého klasického repertoáru a nevylučuje, že půjde o premiéru i derniéru zároveň,“ podotýká Rybička.
Největším úlovkem v kategorii „přesahů“ pak
je podle něj mezinárodní kapela NO Blues, tvořená nizozemským kytaristou, kontrabasistou
a zpěvačkou, súdánským perkusistou a palestinským hráčem na arabskou loutnu oud. Skupina
totiž originálně a dosud neslýchaně kříží prvky
akustického blues, country a arabské lidové hudby. „Její vystoupení bude nepochybně jednou
z největších událostí letošního Blues Alive,“ míní
pořadatel.
Doprovodný program
V rámci doprovodného programu budou
moci zájemci v sobotu dopoledne zhlédnout
v kině Oko filmy z nabídky festivalu Music On
Film-Film On Music. „Tento festival prezentuje
vždy na podzim v několika pražských kinech desítky snímků, v nichž hudba hraje primární roli,
a organizuje řadu doprovodných aktivit, koncertů či projekcí spojených s živým hudebním doprovodem,“ říká ředitel Domu kultury a dodává,

že díky nově navázané spolupráci s jeho pořadateli tak mohou letos šumperští bluesoví fanoušci
vidět hned tři unikátní dokumenty z dílen renomovaných režisérů a folkloristů.
Hodinový film Lese Blanka Always For
Pleasure (Vždy pro radost) zachycuje jedno
z hlavních amerických hudebních center New
Orleans v 70. letech. Diváci se v něm seznámí s hlubším pohledem na kořeny typických
karnevalových slavností Mardi Gras, královna
neworleanského rhythm´n´blues, zpěvačka Irma
Tomas, prozradí recept na tradiční domorodý
pokrm gumbo, a v neposlední řadě tu zazní v živých verzích písně významných místních umělců Profesora Longhaira a Neville Brothers.
Krátký snímek Give My Poor Heart Ease
(Ulev mému ubohému srdci) známého „bluesového profesora“ Williama Ferrise je záznamem rozhovorů s významnými bluesovými
muzikanty v čele s B.B. Kingem, ale přináší také
například vyprávění trestanců slavné parchmanské věznice. Týž autor je pak podepsán pod
třičtvrtěhodinovým portrétním snímkem James
„Son“ Thomas, Delta Blues Singer (James „Son“
Thomas, zpěvák Delta blues), který přináší názory a hudbu vynikajícího pouličního zpěváka
a kytaristy z Delty Mississippi.
Nedílnou součástí každého ročníku Blues
Alive jsou tradiční noční jam sessions. Jejich
dějištěm budou v pátek a v sobotu po skončení
hlavního večerního programu hned tři místa, a to foyer Domu kultury, pivnice U dřevařů
a hudební klub Music Machine. „Samozřejmostí
je i výchovný koncert pro střední školy či bluesová kuchyně po celou dobu festivalu,“ připomíná
Rybička.
Zájem médií
Velkému zájmu médií neuniká festival Blues
Alive ani v letošním roce. Kromě několika deníků a Českého rozhlasu Olomouc, jenž pořídí
kompletní záznam všech šumperských koncertů,
bude dění ve velkém sále Domu kultury v pátek
a v sobotu opět sledovat kamera České televize.
Ta v sobotu 15. prosince odvysílá ve večerních
hodinách na programu ČT 2 ze šumperského bluesování hodinový sestřih. Festival však
pronikne na televizní obrazovky již začátkem
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sázkou nazvat „Koncertem šedesátníků“. Michal
Prokop, který se loni slavně vrátil na hudební
scénu velmi kladně přijatým albem Poprvé naposledy, oslavil své kulatiny v pražské Lucerně před
rokem, Vladimír Mišík dosáhl stejného věku
letos na jaře a do divadla Archa sezval ke společnému muzicírování dlouhou řadu svých přátel. Oba šedesátníci tak po delší době stanou na
společném pódiu, a to v Šumperku právě v rámci
Blues Alive, aby prokázali, že jejich blues chutně
okořeněné rockovým písničkářstvím má stejnou
sílu jako před desítkami let.
Oběma hudebníkům bude zdatně sekundovat skupina Eržika & CZ Menu, kterou založila
návštěvníkům Blues Alive velmi dobře známá
zpěvačka Ivana „Eržika“ Novotná, frontmanka
momentálně nekoncertující oblíbené kapely
Lady I. & Blues Birds. V novém projektu se věnuje žánrově rozprostřenější muzice, v níž kromě blues slyšíme i prvky funky, rocku a fusion.

koncert na 150 Kč, vstupenka na páteční hlavní koncert stojí 350 Kč.
Sobotní dopolední Ozvěny festivalu MOFFOM v kině Oko
přijdou na 50 Kč a za tematické
odpoledne a třetí hlavní koncert pak zájemci zaplatí 420 Kč.
Koupit si však mohou za 590 Kč
i zvýhodněnou permanentku na
Vstupenky již
páteční a sobotní odpolední i vev předprodeji
černí koncerty, k níž dostanou jako
Všichni, kteří si nechtějí
dárek CD z loňského ročníku.
listopadové bluesování nechat K permanentce dostanou návštěvníci
ujít, by si měli včas opatřit jako dárek CD z loňského ročníku.
Poznámka
vstupenky. „Doporučuji všem,
na závěr
aby si vstupenky zavčas koupili nebo objednali. Na
Podrobné informace ke dvanáctému ročníku
festival se sjíždějí fanoušci z celé republiky a také Blues Alive naleznete na internetové adrese www.
Evropy. Místní by proto neměli spoléhat na posled- bluesalive.cz. Vstupenky na všechny festivalové
ní chvíli a vstupenky si koupit, jinak hrozí, že se do koncerty si lze zakoupit v pokladně Domu kultusálu nedostanou,“ připomíná ředitel Domu kultury, ry, případně rezervovat na čísle 583 214 276, fax:
podle něhož lze lístky rezervovat i na adrese www. 583 214 279, e-mail: faltusova@bluesalive.cz nebo
bluesalive.cz. Čtvrteční koncertování Gentlemen faltusova@dksumperk.cz.
Z materiálů a podkladů Domu kultury
Singers v klášterním kostele v rámci cyklu Klasiky
zpracovala Zuzana Kvapilová
Viva přitom přijde na 100 Kč a večerní zahajovací

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
LUBOMÍR JANEČKA / „Kresby z pouště“
Kromě Jiřího Jílka, kterého Galerie i v hlavním
výstavním prostoru opakovaně připomíná, je to zatím jenom sochař Lubomír Janečka (ročník 1948),
kdo se do něj už potřetí plným právem vrací.
Jeho hutné tužkové kresby středního formátu
patří v celém dosavadním programu k nejsugestivnějším. Je nezařaditelný, míjí se s formálními experimenty doby, nezrcadlí v nich její prázdnotu. Jde
si svou cestou, k sobě neúprosný, ztělesňuje holou
podstatu bytí, osobně silně prožívanou a vyjádřenou v mezních situacích. Navzdory záplavě prázd-

V KINĚ OKO MOHOU DĚTI ZHLÉDNOUT SHREKA TŘETÍHO ZDARMA

15.

září 1907 se Viktor Ponrepo poprvé představil návštěvníkům v prvním stálém českém kině
v domě U Modré štiky v Praze. Byl to útulný rodinný podnik s šestapadesáti sklápěcími židlemi a promítalo se zde až do roku 1950. V Šumperku se projekce prvního kina konala 4. března 1911
v sále městské střelnice (dnešní Hasičský dům v Nemocniční ul.). Kino neslo název Kino-Volkstheater. Do té doby se v Šumperku konala pouze kočovná kinematografická představení - zcela první
6. ledna 1897 v hostinci U modré hvězdy v dnešní Langrově ulici Kino patrně záhy zaniklo, protože
již 23. prosince otevřel Saxinger svůj první stálý biograf v suterénu radnice.
Stoleté oslavy jednosálových kin paradoxně
probíhají v době, kdy se počet tradičních kin stále
snižuje. Pro malá kina je stále těžší čelit konkurenci multiplexů, jejichž podíl na návštěvnosti činil
vloni již šedesát procent. Jsem proto velmi ráda, že
v Šumperku se kinu daří, že kino je stále neodmyslitelnou součástí kulturního života v našem městě,
a doufám, že vždycky bude. Obrovskou zásluhu
na tom má město, které v minulých letech výrazně
investovalo do modernizace celého objektu, a kino
Oko tak může nabídnout svým divákům podobný standard jako nově postavená multikina. To, že
Šumperk nabízí atraktivní filmové premiéry včas,
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mnohdy souběžně s multikiny, je především zásluha
samotných diváků, kteří kino každoročně navštíví
v úctyhodném počtu.
Každé výročí by se mělo oslavit a my zveme při
této příležitosti do kina především děti. Ve dnech
17. a 18. listopadu v 16.30 hodin hrajeme pro děti
film Shrek Třetí zdarma. Je to dárek k našemu výročí
od firmy SHM, s.r.o. Šumperk, která dětská filmová představení v našem kině finančně podporuje
již třetím rokem. Ve foyer kina budou pro zájemce
k dispozici starší filmové plakáty, vstup zdarma mají
děti do 15 let. Těšíme se na Vás, film se Vám určitě
bude líbit.
Z. Holubářová, ředitelka kina Oko

„Údolí Boží“, Utah 2006, tužka, 43,8 x 57,3 cm

ných slov novověké skepse vypovídá strohou řečí
ryzí formy o mlčenlivé přítomnosti Boží a souznívá
v ní s živým učením všech dob.
Jestliže první výstavu ovládla v roce 2001 sochařskému cítění nejvlastnější figura, doprovázená fascinujícími texty z rubu kreseb a sporným akordem
šoku z jedenáctého září, a druhé v dubnu 2005 vedle
cyklu Velikonočních „Rukou“ portrétní síly dominoval už dovršený a s ničím nesrovnatelný soubor
„Manhattanu“ po zásahu, týká se ta třetí dávného
Lubošova snu: kreslení v poušti.
Od roku 1985 žije s rodinou v USA, a proto mu
hůře dostupnou Palestinu nahradil americký Utah.
Vystavený soubor pouštních kreseb je jeho prvním dotykem s ní, počátkem práce na léta, později
snad i maleb. V rozporu s běžnou představou o ní,
je Lubošovi poušť zemí obydlenou. Branou nebes,
údolím Božím, zemí Andělů a Démonů. Odedávna
byla místem očisty, přísným zrcadlem všech omylů, selhání a vin. Živá a panensky neměnná, z výšin
nebe i z nitra země světlem prozářená, byla cílem
proroků, místem očisty. Tady v poušti se i Luboš
nejplněji poznává.
Výstava pouštních kreseb, doplněná předchozím
cyklem Jogínů, bude zahájena ve středu 7. listopadu
v 18 hodin a potrvá do neděle 2. prosince. Přijďte,
patří k mimořádným.
Miroslav Koval

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
5. listopadu 1957 (před 50 lety) zemřel v hesenském
Friedbergu Dr. med. Hugo Leischner, od roku
1901 docent chirurgie na univerzitě ve Vídni, v letech 1912 - 1938 primář chirurgické kliniky Zemské
nemocnice v Brně (narodil se 1. února 1877 v Šumperku).
5. listopadu 1987 (před 20 lety) zemřel v Šumperku
PhDr. Oldřich Kniř, učitel v Hrabišíně a Šumperku, regionální historik a etnograf (narodil se 23. ledna 1934 v Horní Moštěnici na Přerovsku).
6. listopadu 1897 (před 110 lety) se narodil v Šumperku Wilhelmi Liebscher, profesor Vysoké školy
zemědělské ve Vídni, uznávaný odborník v cho-

vu domácích zvířat (zemřel 20. listopadu 1970 ve
Vídni).
14. listopadu 1907 (před 100 lety) se narodil ve
Veleboři Bohumil Ballon, učitel, sokolský funkcionář a propagátor turistiky, účastník protinacistického odboje, 20. dubna 1944 byl umučen gestapem
v šumperské robotárně.
28. listopadu 1982 (před 25 lety) zemřel v Monterey
v USA Karel Hlásný, absolvent šumperské reálky
z roku 1929, čs. důstojník, účastník zahraničního
odboje v Anglii a SSSR, po únoru 1948 emigrant,
instruktor na vojenské akademii v Monterey v USA
(narodil se 22. října 1911 v Bludově).
-zf-
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listopadu - ve čtvrtek 8. listopadu
bude pořad Dobré ráno s Českou
televizí z Moravy a Slezka věnován právě žánru blues. Poběží
přitom od šesté hodiny ranní,
o tři hodiny později ho pak
v celostátní repríze odvysílá
program ČT 2.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

PŘEDNÁŠKY SEZNÁMÍ S BIBLÍ
Cyklus přednášek o Bibli, jež je nejrozšířenější knihou na světě, připravuje na měsíc listopad
šumperský Sbor Církve adventistů sedmého
dne. Během čtyř setkání, která povede kazatel
Pavel Krynský, se mohou zájemci dozvědět,
v jakých podmínkách a kým byla Bible psaná, o kom a o čem se v ní píše, jak ji studovat
a mnohé další.
Bezplatný cyklus přednášek nazvaný „Bible,
jak ji neznáme“ začíná v úterý 6. listopadu v 17.45
hodin v učebně na Základní škole v Šumperku na
Sluneční ulici 38 - vstup bočním vchodem (bude

označeno). Další setkání pak jsou na programu
13., 20. a 27. listopadu vždy od 17.45 hodin. Účast
na přednáškách nabízíme také pedagogickým
pracovníkům a studentům středních škol. Pokud
se rozhodnete pro účast a máte doma Bibli, vezměte ji s sebou. Bližší informace podá a přihlášky přijímá Stanislav Rusňák, Pod Senovou 26,
Šumperk, mobil: 736 771 697, e-mail: Stanislav.
Rusnak@seznam.cz. V přihlášce uvádějte, prosím, svoji e-mailovou adresu, popř. telefonické
spojení.
Stanislav Rusňák, vedoucí Sboru
Církve adventistů sedmého dne Šumperk

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Díky staré fotografii, která pochází ze sbírek šumperského muzea, si můžeme představit další nenávratně zaniklou část Šumperka v dnešní Langrově
ulici. V pradávné minulosti se jednalo o nejvýznamnější šumperskou dopravní tepnu, protože tudy vedla
stará cesta na Bludoveček a dále do Bludova - proto
se také původně jmenovala Bludovská. Význam cesty dokládá skutečnost, že byla nepochybně jako první předměstská ulice vydlážděná a dostala v celém
úseku název Dlážděná (Pflastergasse). Asi od roku
1869 byla přejmenována na Lessingovu ulici, v roce 1912 až přibližně do roku 1920 na Bismarkovu.
Protože tento název československým úřadům vadil,
vrátil se název Lessingova a v letech 1939 až 1945
se opět užívalo pojmenování Bismarkova ulice.
Podobný osud měl název Langrova ulice, který byl
schválen v roce 1945. Od roku 1972 se ulice jmenovala Lidových milicí, ale v roce 1990 byl obnoven
název podle poštovního úředníka Jana Langera, který zemřel při protinacistickém odboji.
Kolem ulice od nepaměti vznikaly selské dvory
a jedním z nich byl objekt čp. 154, který stával vlevo
od námi sledovaného domu čp. 153. Kdysi v minulosti některý z majitelů usedlosti čp. 154 nepochybně prodal kousek svého pozemku vedle svého domu
nějakému domkaři, nebo spíš drobnému řemeslníkovi, který si na něm postavil malý domek. Kdy se
tak stalo, není jasné - k tomu by bylo nutno projít
gruntovní knihy. V každém případě k tomu muselo
dojít před polovinou 18. století, protože na pozděj-
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ším čp. 154 (číslování domů se provádělo až v sedmdesátých letech 18. století) je v letech 1747 až 1759
uváděn Ferdinand Reichel, zatímco pozdější čp. 153
držel v roce 1752 Josef Rösner.
Domek čp. 153 byl někdy na začátku 19. století
přestavěn do klasicistní podoby s mansardovou
střechou, tak jak ho vidíme na starém snímku
(objekt vlevo). Stavba je výrazně utopena pod ulicí, okna přízemí jsou takřka v úrovni chodníku.
Při každém rozvodnění Bratrušovského potoka,
respektive Temence, který protékal přes ulici nějakých deset metrů vpravo, museli majitelé domu
bezpochyby utrpět velké škody. Po Josefu Rösnerovi
získal domek Johann Schwank, který ho prodal asi
v roce 1804 Johanu Wernerovi, jehož můžeme pokládat za majitele, který domek přestavěl. Po rodině
Wernerově získali v roce 1855 objekt Felzmannovi
a v roce 1890 Johann Krist a po něm jeho manželka
Terezie, která zde provozovala krámek s prodejem
mléka. Kolem roku 1930 domek odkoupili továrníci Albert a Ignaz Kleinové, kterým patřila nedaleko
stojící koželužna (nacházela se v místech „hokejky“).
Malý objekt vpravo byl výměnek, postavený v roce
1892. Podle vývěsní tabule zde provozoval tapetovací a dekoratérskou živnost Roman Hoffmann.
Jen pro zajímavost, v sousední usedlosti čp. 154 byl
v 1. polovině 19. století hostinec „U koníčka“ - majitelem byl Johann Pauli. Za první republiky v domě
žil drogista Hermann Krumay, který se za války stal
spolupracovníkem Adolfa Eichmanna.
-ách-

Díky staré fotografii, která pochází ze sbírek šumperského muzea, si můžeme představit další nenávratně zaniklou část Šumperka v dnešní Langrově ulici. Kolem ulice od nepaměti vznikaly selské dvory
a jedním z nich byl objekt čp. 153, který byl někdy na začátku 19. století přestavěn do klasicistní podoby
s mansardovou střechou, tak jak ho vidíme na starém snímku (objekt vlevo). Malý objekt vpravo byl
výměnek, postavený v roce 1892. Podle vývěsní tabule zde provozoval tapetovací a dekoratérskou živnost
Roman Hoffmann.
Reprofoto a foto: J. Pavlíček
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Čtvrtek 1. listopadu ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 35 Kč
Úterý 6. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Čtvrtek 8. listopadu od 10 do 15 hodin
Setkání Svazu postižených civilizačními
chorobami
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč

DŮM KULTURY
Hraje Albatros.

Vstupné 35 Kč

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12
hodin
Mateřské centrum
Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Úterý 20. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Každé úterý v 17 hodin na Aguacentru v Šumperku
Plavání batolat
Vede Stanislava Smorojová. Další pokračování dle
zájmu a dohody.
Z provozních důvodů je plavání v zábřežském bazénu přerušeno nejméně do konce roku 2007. Plavání
kojenců v rodinách pro děti od narození do půl roku
věku je stále v provozu. Další informace na čísle
732 561 061.

Čtvrtek 29. listopadu ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce

Bližší informace k akcím:
p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766.

Čtvrtek 15. listopadu ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Středa 7. listopadu v 15 hodin
Doběhni svůj věk - Sladký život bez cukrovky
Cyklus přednášek ve spolupráci s Centrem podpory
zdraví - Poradnou zdraví Šumperk. Přednáška na
téma zásady prevence cukrovky - výživa, pohybová
aktivita.
Čtvrtek 8. listopadu ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 9. listopadu ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky,
které zahraje skupina Staří kamarádi. Vstupné 30 Kč
Středa 21. listopadu v 15 hodin
Doběhni svůj věk - Běhám jako za mlada
Cyklus přednášek ve spolupráci s Centrem podpory
zdraví - Poradnou zdraví Šumperk. Přednáška na
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téma prevence nejčastějších úrazů ve stáří, prevence
osteoporózy.
Pátek 30. listopadu ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a poslechnout si známé písničky.
Vstupné 30 Kč
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se objednat
na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro
ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně
od 13 do 19 hodin, telefonní číslo je 583 550 234.
Aktuální program na stránkách Informačního střediska pro seniory www.pontis.cz/iss. V měsíci listopadu
probíhá výstava obrazů Josefa Macka.

Sobota 27. října ve 20 hodin ve velkém sále DK
Řecká zábava
Tradiční zábava s muzikou, tancem a spoustou specialit.
Neděle 28. října v 19 hodin ve velkém sále DK
Slavnostní koncert k výročí vzniku samostatného československého státu: ČESKÉ NONETO
Program: Dvořák, Rejcha.
Vstupné 100 Kč, 70 Kč pro studenty a důchodce
Sobota 3. listopadu v 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
Tradiční koncert Šumperského dětského sboru.
Pondělí 12. listopadu v 17 hodin v G-klubu
Jiří Suchý: Život není jenom legrace
Literární večer z cyklu „Město čte knihu“ s promítáním…

Vstupné dobrovolné

Vstup volný

Čtvrtek 15. až sobota 17. listopadu
BLUES ALIVE XII.
Mezinárodní festival pořádá Dům kultury Šumperk pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ivana
Kosatíka a starosty Města Šumperka Zdeňka Brože. Akce se koná za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR, Olomouckého kraje, Města Šumperk, Města Chorzów a Velvyslanectví USA v Praze,
Hudební nadace OSA a Nadace ČHF. Bližší informace na stránkách www.bluesalive.cz
Generální partner: Daňové poradenství Tomáš Paclík
Hlavní partneři: Radegast, Pramet Tools
Partneři: ČEZ, JVK Software, Nuget, Soare, CBA, Jack Daniels, Mattoni, Expres Commercio, Penam,
Pepsi.
Mediální partneři: Česká televize, MF Dnes, Týden na severu, Čro Olomouc, Čro Vltava, Tv
Morava, Rádio Kiss Morava 96,5 fm, Rádio Haná 103,3 fm, Rádio Rubi 97,1 fm, Radio eM 107,6 Fm,
Šumperský a jesenický deník, Freemusic.cz, In-prague.cz, Twój Blues, Muzikus, UNI - kulturní magazín, Rock&Pop, Folk&Country, Juke Box Hero, Šumperský zpravodaj, Strategic Consulting, Kulturní
život Šumperka, Jesenický týdeník, Rej.cz
Čtvrtek 15. listopadu v 18 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Gentlemen Singers
Jeden z nejžádanějších souborů svého druhu uvede úpravy lidových písní a spirituály. Vstupné 100 Kč
Čtvrtek 15. listopadu ve 20 hodin ve velkém sále DK
Michal Prokop a Framus Five, Vladimír Mišík & ETC., Eržika & CZ Menu
Zahajovací koncertní večer 12. ročníku Blues Alive.

Vstupné 150 Kč

Pátek 16. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
1. HLAVNÍ KONCERT
Retro Blues (CZ), Dr.B. Lues (CZ), J.J. Band (PL), Vlasta Třešňák a Band (CZ), Frank Morey & His
band (USA), Cephas & Wiggins (USA)
Od 24 hodin Jam Sessions: foyer DK - Retro blues (CZ), pivnice U dřevařů - Dr.B. Lues (CZ), Music
Machine - Bloosers (CZ)
Vstupné 350 Kč
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STŘEDISKO SEVER, KAVÁRNIČKA

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Sobota 17. listopadu od 13 hodin ve velkém sále DK
Terne čhave, Gulo čar, Gipsy.cz
Tematické odpoledne.
Sobota 17. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
2. HLAVNÍ KONCERT
Bloosers (CZ), Teenage Beat (PL), Xavier Baumaxa (CZ), Blues Session (CZ), Gwyn Ashton (Austrálie),
No Blues (USA/Izrael/NL), Joe Louis Walker (USA)
Od 24 hodin Jam Sessions: foyer DK - Bloosers (CZ), pivnice U dřevařů - Teenage Beat (CZ), Music
Machine - Retro Blues (CZ)
Společné vstupné na oba sobotní koncerty 420 Kč,
cena permanentky (pá,so + CD 2006) 590 Kč
Úterý 20. listopadu a středa 21. listopadu vždy od 9 do 17 hodin v prostorách DK
Prezentační výstava Škola
Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.

Vstup volný

Sobota 24. listopadu od 9 hodin ve velkém sále DK
HOROVÁNÍ 2007
Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Zdeněk Hrubý
(Antarktida - 1. přechod Ellsworthova pohoří a výstup na nejvyšší horu Vinson), Katka Mandulová
(trek po zamrzlé řece Chadar v Ladakhu), Zdeněk Jurásek (fenomén Route 66 po česku), Dušan
„Stoupa“ Janák (extrémní lezení Alpských stěn) a další odvážní cestovatelé. Nebude chybět ani překvapení!
Doprovodný program: Rozkvetlý Pakistán objektivem Michala Lehara
Program: 9 - 13 hodin KDO VYLEZE, VYHRAJE! (Soutěž v lezení na umělé stěně pro děti i dospělé),
volný vstup. Od 16 hodin HLAVNÍ PROGRAM!
Hlavním partnerem Horování je pivovar HOLBA, a.s., akci dále podpořily firmy Tilak, Nuget a knihkupectví Tón. Mediální partneři: Týden na severu, Rádio Haná. Vstupné 99 Kč, děti do 6 let zdarma
Neděle 25. listopadu v 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Tříhodinová taneční zábava s oblíbenou dvojicí, která zahraje pomalé i rychlejší šlágry.
Vstupenky s místenkou 100 Kč
POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 4. listopadu v 15 hodin ve velkém sále DK
Jak princezna Máňa zachránila Martina z pekla
Hloupý čert Haramáš sebere místo lakomce Hrabala hodného Bártovic Martina do pekla. A jelikož co
peklo jednou schvátí, již nikdy nevrátí, musí Martina osvobodit statečná princezna Máňa. Jak se jí to
podaří, uvidí děti ve veselé pohádce plné písniček. Pořad je vhodný pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč
Neděle 11. listopadu v 15 hodin ve velkém sále DK
Zimní pohádka z malostranského dvorku
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Písničkovou pohádku nastudovalo Divadlo Matěje Kopeckého Praha. Pořad je vhodný pro děti od
3 let.
Vstupné 50 Kč
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
2., 9. a 16. prosince
ADVENTNÍ KONCERTY
7. prosince
PUNKOVÁ MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
13.-15. prosince
VÁNOČNÍ TRHY ŠUMPERSKÝ KAPR
16. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
17. prosince
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 4. listopadu
Jan Herynek / „Okamžiky“ (manipulovaná fotografie)
Jan Herynek z Olomouce v Galerii představuje díla zhotovená pomocí digitální grafiky. Výstavu i celý
program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český fond umění.
Od 7. listopadu do 2. prosince
Lubomír Janečka - Kresby z pouště
Slavnostní vernisáž proběhne ve středu 7. listopadu v 18 hodin za osobní přítomnosti autora. Kresby
z pouště k nám Lubomír Janečka přiveze ze Spojených států amerických, ve kterých nyní žije. Galerie
je přístupná denně - stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace
Český fond umění.
Vstup volný
Jižní křídlo DK
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
Do konce října zdobí prostory jižního křídla Domu kultury práce žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy Šumperk. V pestré mozaice maleb je možné najít hned několik témat, výtvarných technik i pozorovat různou uměleckou vyspělost jednotlivých autorů. Návštěva přízemí i patra tohoto křídla rozhodně stojí za návštěvu!
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

Pokračování textu „Ke kresbě na obálce“ z vnitřní strany obálky
Bartoš v kresbě tento barokní prvek výrazně potlačuje a naopak zvýrazňuje strmost polygonálního
závěru střechy a štíhlost sanktusní věžičky. Výrazný vertikalismus kresby nás vtahuje do takřka ideální
gotiky - Bartoš zkrátka barokní přestavbu chrámu Zvěstování Panny Marie nepřijal. Řekl bych, že to
nebyl jeho vědomý záměr.
-ách-
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Sobota 17. listopadu od 10.30 hodin v kině Oko
Ozvěny festivalu MOFFOM
Always for pleasure (r. Les Blank), Give my poor heart ease (r. William Ferris), James´ son´ Thomas
Delta blues singers (r. William Ferris)
Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 1. listopadu v 19 hodin v D 123
ZÁPISKY O SKANDÁLU
Režie: Richard Eyre, Velká Británie, USA 2006, psychologické drama, 92 minuty, české titulky
Film vypráví o dvou ženách, které se díky svým touhám a nečekané zradě ocitnou ve velmi vyhrocené situaci.
Celý příběh je i se svými zvraty zaznamenán v deníku Barbary Covett, despotické a samotářské učitelky na
chátrající londýnské střední, která své třídě vládne železnou rukou. Žije sama s kočkou Portií, bez přátel nebo
lidí, kterým by se mohla s čímkoliv svěřit. V jejím osamělém světě však dojde k zásadní změně v okamžiku,
kdy se ve škole setká s učitelkou Shebou, která se zdá být přesně tou spřízněnou duší a věrným přítelem,
jakého Barbara vždycky hledala. Když se ale ukáže, že má Sheba vášnivý vztah s jedním ze svých mladých
studentů, změní se jejich vzájemné přátelství v naprostou nevraživost.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 8. listopadu v 19 hodin v D 123
PRINCEZNY
Režie: Fernando León de Aranoa, Španělsko 2005, drama, 113 minut, české titulky
Příběh dvou žen, dvou prostitutek, dvou princezen. Jednou z nich je Caye - necelých třicet let, dělnická třída,
načesaná ofina a snad i přitažlivost. Druhá je Zulema, snědá a roztomilá, dennodenně sužovaná zoufalstvím
z toho, že musí jíst trpký chléb vyhnanství. Když se potkají, jsou každá v jiné pozici a v podstatě proti sobě.
Čtvrtek 15. listopadu v 19 hodin v D 123
DARWINOVY CENY
Režie: Finn Taylor, USA 2006, černá komedie, 94 minuty, české titulky
Soudní vyšetřovatel detektiv Michael Burrows a likvidátorka pojišťovny Siri Taylor se snaží přijít na to,
jací vlastně držitelé Darwin Award jsou a proč se jimi stanou. Darwinova cena je skutečně udělována
už více než deset let na adrese http://www.darwinawards.com několika „vyvoleným“, kteří se náhodně
zabijí tím nejpodivnějším a nejpitomějším způsobem, a odstraní tak svůj genetický materiál z lidské
společnosti.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 22. listopadu v 19 hodin v D 123
VE STÍNU BEETHOVENA
Režie: Agnieszka Holland, Německo, USA 2006, historický, hudební, 146 minut, české titulky
Jemný příběh o posledních letech života Beethovena - jeho vášni, žádostivost, utrpení, jeho lásce a jeho genialismu. Beethoven právě dokončuje devátou symfonii, jeho nejvýznamnější dílo.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 29. listopadu v 19 hodin v D 123
LABYRINT
Režie: Jim Henson, Velká Británie, USA 1986, dobrodružný, fantasy, 101 minuta, české titulky
Neobvyklými hrdiny filmu Labyrint z produkce režiséra Hvězdných válek George Lucase jsou roztodivné příšerky z dílny The Jim Henson Creature Shop. Hlavní roli tohoto rodinného filmu plného hudby,
dobrodružství, legrace i prvků fantasy ztvárnil rockový zpěvák David Bowie, který pro film napsal i pět
původních písní.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Program tohoto kina najdete na: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit
v předprodeji nebo před každým představením. Promítá se v sále D 123 s omezeným počtem míst. Možnost občerstvení před představením. Program tohoto kina najdete na www.dksumperk.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com.
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NA BLUES ALIVE SE PŘEDSTAVÍ HOSTÉ Z ČECH,
EVROPY I ZÁMOŘÍ

D

vě desítky hudebníků se v polovině listopadu sjedou do Šumperka na dvanáctý ročník prestižního festivalu Blues Alive. Milovníci tohoto hudebního žánru se tak mohou těšit nejen na
domácí bluesmany a bandy či mladé začínající kapely, jež vzešly z červnového Blues Aperitivu, ale
především na řadu hvězd ze zámoří i Evropy.

GENTLEMEN SINGERS
Devítičlenný královéhradecký pěvecký sbor
Gentlemen Singers založili v roce 2003 bývalí
členové světově proslulého chlapeckého sboru
Boni Pueri. Během krátké doby získal uznání
odborné i laické veřejnosti, pravidelně koncertuje v prestižních sálech, na festivalech, natáčí pro
rozhlas i televizi. Ve svém zahraničním portfoliu
má vystoupení v řadě evropských zemí i v USA.
Ačkoliv se Gentlemen Singers věnují především
vážné hudbě, pro svůj koncert na Blues Alive
si připravili speciální program, složený vesměs
z amerických spirituálů.

J.J. BAND
Polská kapela, která patří k elitě na bluesové
scéně našich severních sousedů. J.J. Band založil kytarista a zpěvák Jacek „Jogi“ Jaguś, druhou
hlavní osobností kapely je harmonikář Bartek
Leczycki. Skupina má za sebou koncertování na
největších polských bluesových festivalech a je
miláčkem čtenářů specializovaného časopisu
Twój Blues, v jehož každoroční anketě zvítězila
už šestkrát v různých kategoriích.

RETRO BLUES
Kytarista, zpěvák a autor Petr „Džetro“ Ritzka
z Hlučína na severní Moravě prošel řadou rockových, countryových i bluesových kapel, roku
2005 se osamostatnil a pod hlavičkou Retro Blues
se začal věnovat čistě akustickému, česky zpívanému blues. Sestavy dalších muzikantů Retro
Blues se mění, v současné době je Džetrovým
hlavním partnerem harmonikář a kytarista
Luboš „Bužma“ Khýr. Porotu letošního Blues
Aperitivu, ze kterého Retro Blues postoupili
na Blues Alive, přesvědčili především dobrým
původním repertoárem a stylovým uchopením
klasických postupů.

FRANK MOREY BAND
Při poslechu massachusettského rodáka
Franka Moreyho nemohou alespoň průměrně
znalého hudebního fanouška nenapadnout jména tří velkých hlasů 20. století: Howlin´ Wolfa,
Toma Waitse a Captaina Beefhearta. Podobný
chraplák, ale zároveň podobná výrazová šíře,
v níž ho dokáže uplatnit, staví Franka Moreyho
do stejné řady. Nejde ale jen o návaznost hlasovou. Moreyho písně jsou podobně temné a hrubé jako Wolfovy, mají malebnou hospodskou
náladu jako Waitsovy a často stejně nevyzpytatelnou stavbu a nadhled jako Beefheartovy.
Morey není „čistý“ a už vůbec ne konzervativní
bluesman, kromě jmenovaných bychom mezi
jeho další potenciální učitele mohli počítat třeba i Boba Dylana či Leonarda Cohena. Hudba,

DR.B. LUES
Loni zahrála kapela Dr.B. Lues, kterou před
pěti lety založili kytarista Víťa Marek a klávesista Honza Havrda, nadšenému publiku Blues
Aperitivu a porotu potěšili skutečně mladým pohledem na americkou bluesovou klasiku, energií,
kterou dokázali předat hledišti, i dobře vybraným
repertoárem. Totéž se zopakovalo, když Dr. B.
Lues otevírali ve foyer jeden z hlavních večerů
jedenáctého Blues Alive. Letos si tak v Šumperku
odbudou premiéru na hlavním pódiu.

Massachusettský rodák Frank Morey. Foto: archiv
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VLASTA TŘEŠŇÁK A BAND
Už od konce 60. let patří Třešňák k nejoriginálnějším postavám české písničkářské scény.
Jeho první „scénou“ byl pražský Karlův most,
v 70. letech byl členem sdružení Šafrán, po podpisu Charty sestoupil do undergroundu a posléze
byl komunisty přinucen k emigraci. Pobýval převážně ve Švédsku a Německu. Po návratu v 90.
letech nejprve sestavil kapelu se svými romskými
přáteli, posléze se obklopil pravověrnými rockery, s nimiž dnes hraje hudbu, čerpající především
z odkazu angloamerické rhythm´n´bluesové scény 60. let, ovšem s ryze současnými texty, ostře
se vyslovujícími k české současnosti. Zatím posledním albem s touto sestavou je Skopolamin,
vydaný letos na jaře.
Třešňákův mimořádně barvitý život a osobité
názory na svět zachycuje právě vydaná kniha životopisných rozhovorů, které s písničkářem vedl
hudební publicista (a dramaturg Blues Alive)
Ondřej Bezr, a jež bude během Třešňákova festivalového bloku pokřtěna.
CEPHAS & WIGGINS
Kytarista John Cephas a harmonikář Phil
Wiggins jsou čelnými interprety tzv. piedmont
blues, stylu typického pro jihovýchodní pobřeží Spojených států, jehož průkopníky byli Blind
Boy Fuller, Rev. Gary Davis, Blind Willie McTell
či Blind Blake. Všeobecně jsou uznáváni jako
následovníci legendární dvojice Sonny Terry &
Brownie McGhee. Několikrát získali nejprestižnější bluesové ocenění W.C. Handy Award
a dostalo se jim dokonce cti koncertovat na
inauguračním večírku amerického prezidenta
Billa Clintona v roce 1997.
Pro jejich vystoupení je typický nejen hluboký vhled do jižanské bluesové minulosti, ale
také velká zábava a opravdová show. Repertoár
dvojice sestává jak z vlastních písní, tak skladeb
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Areně. Už jejich první album Baro drom bylo v roce 2003 oceněno Andělem v kategorii world music,
na druhé a zatím poslední desce Gipsy Goes To
Hollywood se producentsky podílel slavný americký baskytarista Doug Wimbish, člen kapely Living
Colour. Kapela si vyzkoušela koncertování na řadě
samostatných koncertů i festivalů v Čechách i po
Evropě a je uznávána jako velká pódiová atrakce
v nejlepším slova smyslu.

Kytarista John Cephas a harmonikář Phil
Wiggins jsou čelnými interprety tzv. piedmont
blues.
Foto: archiv

GIPSY.CZ
Přes své mládí je Radoslav Banga, říkající si Gipsy,
velmi zkušený muzikant. Právě v projektu Gipsy.cz
ale, jak se zdá, našel svou pravou parketu v třaskavé
směsi hip hopu a romského folkloru, kterou popisuje titul loňského debutového alba Romano Hip
Hop. Gipsyho hlavním sparingpartnerem je v této
kapele vynikající houslista Vojta Lavička, na kvartet
doplňují kapelu bratři Surmajové s kytarou a kontrabasem. Zatím největším úspěchem Gipsy.cz bylo
bezesporu letošní koncertování na největším světovém hudebním festivalu v anglickém Glastonbury,
kam byli pozváni jako vůbec první česká kapela
v historii.

převzatých ze zlatého fondu bluesových standardů převážně meziválečného období. Svoje alba
vydávají v současné době na nejprestižnějším
bluesovém labelu Alligator.
TERNE ČHAVE
Ačkoliv hudbě, kterou hrají, říkají vtipně
„rom´n´roll“, k romské lidové hudbě mají bezesporu nejblíže právě Terne čhave. Na svých dosud vydaných dvou albech smíchali staré romské
melodie s latinskými rytmy, jazzem, flamengem,
rockem, ba i klezmerem. Jejich vlastní písně kráčejí ve stopách archetypálních témat - vyprávějí
o lásce, smutku, radosti, chudobě i o ženách a dětech. Největší devizou Terne čhave jsou ovšem
jejich koncerty, pověstné energií a nasazením.
GULO ČAR
Speciální mix funky a prvků romského folkloru, to je unikátní hudba brněnské kapely, které se
dostalo té cti zahrát si před samotným „kmotrem
soulu“ Jamesem Brownem v pražské T-Mobile

V projektu Gipsy.cz našel Radoslav Banga svou
pravou parketu.
Foto: archiv
BLOOSERS
Kapela vznikla v roce 2003 jako sdružení muzikantů s bohatými zkušenostmi z různých brněnských hudebních skupin. Repertoár tvoří převážně
převzaté skladby, pohybující se stylově na pomezí blues, rocku a soulu. Porotu letošního Blues
Aperitivu skupina zaujala jak profesionálně působící souhrou, tak vynikajícím zpěvem Hany KřížovéKristové.

TEENAGE BEAT
Na postupu polské kapely Teenage Beat z loňského Blues Aperitivu se porota jednomyslně shodla
s poukazem, že tak vrcholně profesionální výkon
by snad ani soutěžním kláním procházet neměl
a nemusel. Ozdobou čtyři roky existující kapely je
jeden z nejuznávanějších polských harmonikářů
Lukasz Rumpel. Kapela se zaměřuje především na
kalifornské west coast blues, okrajově i na chicagský sound.
XAVIER BAUMAXA
Podle vlastních slov „buránek regionálního
charakteru“ je jednou z nejzajímavějších osobností hudební scény. Stále rostoucí popularitu si
tento „antifolkový“ severočeský písničkář získává
výbornými hudebními i textovými nápady, často
balancujícími na hraně takzvaného „vkusu“, ale
také drsnými sarkasmy vůči zavedeným osobnostem i zvykům českého showbyznysu. Baumaxovo
vystoupení na Blues Alive je i pro pořadatele festivalu velkou neznámou: písničkář slíbil bluesové
verze svých písní a nevyloučil premiéru i derniéru
zároveň.
NO BLUES
Vystoupení mezinárodní skupiny NO Blues
bude asi velkým překvapením pro každého posluchače, který je ochoten připustit, že blues je ideální
prvek pro míchání stylů, žánrů a výrazů. Soubor
patří k nejzajímavějším představitelům současné
world music, je platformou pro jindy neslýchané
křížení blues, country a arabské lidové hudby.
U zrodu kapely stál holandský kytarista Ad van
Meurs, jeho krajan s kontrabasem Anne-Maarten
van Heuvelen a v Holandsku žijící palestinský
virtuóz na arabskou loutnu oud Haytham Safia,
posléze se základní trio rozrostlo o súdánského
bubeníka Osamu Maleegi a zpěvačku a producentku Ankie Keultjes. Pro styl, který „mičurinským“
křížením vypěstovali, používají název „Arabicana“
a skládají v něm vlastní písně i do něj upravují známé bluesové songy, spirituály či americké lidovky.
BLUES SESSION
Název Blues Session neslo od začátku 80. let
volné muzikantské sdružení, jehož středobodem
byl zpěvák, kytarista a harmonikář Petr Kalandra.
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kterou v rámci svého výtečně sehraného tria do
Šumperka přiváží a která vychází zejména z jeho
vynikajícího posledního alba Made In USA, je
originální ve svém výrazu, nebývale dynamická
a hluboce zakořeněná v klasických amerických
žánrech v čele s blues.

GWYN ASHTON
Australský kytarista a zpěvák, který se během
několika krátkých českých turné stačil v minulých
letech stát miláčkem našeho bluesového publika,
má dvě pomyslné tváře. Bluesrockovou, kterou
nastavuje publiku koncertů, jež podniká v čele své
elektrifikované kapely, a hlouběji ke kořenům namířenou, jež je typická pro jeho sólová vystoupení
s resofonickou kytarou. Právě druhou zmíněnou
tvář ukáže publiku Blues Alive.

Australský kytarista a zpěvák Gwyn Ashton.
Foto: archiv

20

JOE LOUIS WALKER
Mnohonásobný vítěz cen Grammy a W.C. Handy
Awards je nejen jednou z nejzářivějších hvězd, které
kdy na Blues Alive hrály, ale především patří k nejužší hrstce těch skutečně nejuznávanějších umělců celé současné bluesové scény. Nahrával s lidmi
jako jsou B.B. King, James Cotton, Bonnie Raitt,
Taj Mahal, Branford Marsalis, Shemekia Copeland
či Ike Turner. Jeho diskografie čítá osmnáct sólových alb, účast na nespočtu kompilací a hostování
na snad desítkách alb jiných umělců.
Joe Louis Walker se narodil v roce 1949 v San
Francisku. Poprvé vzal kytaru do ruky v osmi letech, v pouhých šestnácti už platil na místní scéně za veličinu. Walker byl součástí scény hippies
v sanfranciské čtvrti Haight Ashbury, kde se spřátelil se slavným kytaristou Mikem Bloomfieldem.
Uvolněná atmosféra konce 60. let s sebou přinesla
i stinné stránky a Walker propadl stejně jako řada
jeho kolegů drogové závislosti. Ke změně životního stylu jej přivedla smutná událost - tragické
úmrtí Mikea Bloomfielda. Walker zcela zanevřel
na bluesovou hudbu, vystudoval vysokou školu a zároveň obrátil svou mysl do „vyšších sfér“,
když účinkoval s gospelovým kvartetem Spiritual
Corinthians.
Teprve po vystoupení na festivalu New Orleans
Jazz & Heritage v roce 1985 se Walker rozhodl vrátit
k bluesovým kořenům a sestavil kapelu Bosstalkers,
o rok později vydal debutové album Cold Is The
Night, jež se stalo v kritických kruzích senzací.
Přelomovým kytaristovým albem bylo v roce 1993
Blues Survivor, jež znamenalo začátek eklektické
éry Joea Louise Walkera, v níž vstřebal vlivy gospelu, jazzu, soulu, funku a rocku do zcela specifického,
ryze osobního tvaru.
Řadu dalších kvalitativně velmi vyrovnaných
alb bohužel narušila neplánovaná pauza. Na přelomu tisíciletí upadl vlivem traumatického rozvodu
Walkerův osobní život do hluboké krize, z níž byl
jen krůček k obnovené závislosti na drogách a alkoholu po dvaceti letech přísné abstinence. Walker
se na dva roky přestěhoval do Francie a po návratu
do USA v prosinci 2005 se začal ze svých závislostí
dobrovolně léčit. Problémy zvládl, vrátil se na své
„nekonečné turné“ i do nahrávacích studií a s mottem „co tě nezabije, to tě posílí“ se poprvé přijíždí
představit českému publiku.
-red-

DIVADLO ŠUMPERK
Datum

Titul

So 27.10. Hrádek v plamenech
Improvizační večer herců a příznivců divadla
Ne 28.10. Klasika Viva - České noneto
Po 29.10. Slavnostní předávání plaket J. Jánského
So 3.11. VII. Jazzový podvečer - Teens Jazzband Velké Losiny
Čt 8.11. Zahájení festivalu Město čte knihu
Čt 8.11. Město čte knihu: Dobře placená procházka - Hrádek
Pá 9.11. Město čte knihu: Černá vzducholoď - Hrádek
So 10.11. Hotel Modrá hvězda
St 14.11. Město čte knihu: Život je náhoda v obnošené vestě
Divadlo Semafor Praha
Čt 15.11. Jo, není to jednoduché
St 21.11. Hrádek v plamenech
Improvizační Večer herců a příznivců divadla
So 24.11. Hotel Modrá hvězda
Út 27.11. Hotel Modrá hvězda
St 28.11. Prázdniny snů Divadelní společnost Háta Praha

Skupina

Čas

Cena

VK

19.30

50 Kč

VK

70,100 Kč

P, VK
VK

19.00
10.00
18.30
17.00
19.00
20.30
19.30
19.30

G, VK
VK

17.00
19.30

60 Kč
50 Kč

F, VK, X
VK, X
A, VK, X

19.30
18.00
19.30

120 Kč
120 Kč
180 Kč

VK

100 Kč

200 Kč
250 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 28, p. Zetochová. Další
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

NADACE ŽIVOT UMĚLCE
OCENILA JAROSLAVU VYSLOUŽILOVOU

Herečka Jaroslava Vysloužilová získala letos ocenění Senior Prix 2007, jež uděluje Nadace Život
umělce od roku 1993 jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost.
Foto: archiv divadla

Jednu z nejprestižnějších cen, které jsou v České republice udělovány hercům, získala nedávno dlouholetá členka šumperského divadelního
souboru Jaroslava Vysloužilová. Ocenění Senior
Prix 2007, které obdržela od Nadace Život umělce, převezme „první dáma“ místního souboru
první listopadovou neděli v Národním domě na
Smíchově.
Cenu Senior Prix uděluje Nadace Život umělce od roku 1993 jako poděkování za celoživotní
uměleckou činnost hercům, tanečníkům, operním, populárním i sborovým zpěvákům a také
orchestrálním a sólovým umělcům. Během čtrnácti let tak získalo za uměleckou činnost v divadle, filmu, rozhlase, televizi, na koncertních pódiích a v nahrávacích studiích toto ocenění na šest
set osobností. Není jistě bez zajímavosti, že loni
byl jednou z nich i manžel Jaroslavy Vysloužilové
- herec Stanislav Waniek.
-zk-
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Po jeho smrti v roce 1995 se zdálo, že na neopakovatelnou náladu těchto koncertů nebude možno navázat. Po několika letech Kalandrovi bývalí
nejčastější spoluhráči zavedenou značku obnovili
za účelem občasného vystupování a jeho ohlas
potvrdil, že citelnou mezeru na české scéně lze
zacelit. V dnešním Blues Session se tak sešla elitní
sestava muzikantských matadorů (zpěvák Jaroslav
Olin Nejezchleba, kytarista Pavel Skála, harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád, trumpetista Michal
Gera, saxofonista Jiří Hála) s talentovanými instrumentalisty mladší generace. České „kalandrovské“
verze bluesových standardů a písní Boba Dylana,
Neila Younga či Bandu doplnili vlastní tvorbou
a jejich koncertům vládne zřídka zažívaná kouzelná atmosféra přátelského setkání.

Pro nejmenší diváky připravilo šumperské divadlo hudební „Měsíční pohádku“ Vladimíra Čorta a Josefa
Vítka. Režie se ujal osvědčený Karel Semerád.
Foto: J. Kalabis

HOTEL MODRÁ HVĚZDA BUDE MÍT V ŠUMPERKU
SVĚTOVOU PREMIÉRU
Tak jako slunečnice každým dnem, otáčím se
za sluncem…., tuto píseň přece všichni známe.
Samozřejmě, že ano. Kdopak by neznal melodii, kterou ve filmu Hotel Modrá hvězda zpívá
Inka Zemánková, kdopak by si nepřipomenul
film nejplodnějšího režiséra české filmové historie Martina Friče, na který se často a rádi díváme v cyklu filmů pro pamětníky. Ano, „Hotel
Modrá hvězda“, film, který byl natočen v roce
1941, v té věru nelehké době. Film nechal diváky
alespoň na chvíli zapomenout na protektorátní
skutečnost a trošku nasládlý, poněkud kýčovitý
příběh o tom, kterak chudé děvče ke štěstí přišlo,
plnil biografy. Jistě, byla to opravdu oddechová
komedie, ale komedie mistrně napsaná a natočená, s vynikajícími výkony protagonistů, především Oldřicha Nového, Nataši Gollové, Adiny
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Mandlové, Jana Pivce, Ladislava Peška a dalších.
A Martin Frič byl opravdu velký režisér. Proto se
na tuto komedii díváme rádi i dnes.
Dnes je jiná doba, ale bavit se chceme stejně,
jako se chtěli bavit naši rodiče a prarodiče v oné
době. A proto máme rádi divadlo, které hraje,
tančí a zpívá, ať mu říkáme opereta, muzikál či
hudební komedie. V našem šumperském divadle
prakticky všechny herečky a všichni herci tyto
dovednosti ovládají. Důkazem toho je úspěch
inscenací, jako byly Edith a Marléne, Cabaret,
Limonádový Joe či Hello, Dolly! Dramaturgie
divadla hledala i pro letošní sezonu titul, v němž
by herci divadla mohli uplatnit tyto své kvality
a připravit svým vděčným divákům příjemný večer. Do těchto diskuzí se vmísil Vladimír
T. Gottwald s výtečným nápadem přepsat příběh

těch původních. Ale to bychom vám, milí přátelé, prozrazovali už příliš mnoho. Přijďte, prosím
do divadla. Premiéra bude 10. listopadu v 19.30
hodin a poté budou následovat další, věřme, že
mnohé reprízy, v nichž vás soubor šumperského
divadla vtáhne do příběhu, který důvěrně znáte
z filmového plátna.
Po mimořádném úspěchu komedie „Jo, není
to jednoduché...!“ připravil tuto inscenaci opět
režisér Józef Z. Czernecki spolu s výtvarnicí Annou Franta. Hudbu nastudovali Zdeněk
Dočekal a Tomáš Wurst. V hlavních rolích se
představí Petr Komínek, Bohdana Pavlíková,
Olga Kaštická, Jolanta Galuszková-Balon,
Vladimír T. Gottwald, František Čachotský a celý soubor divadla.
A tak jako slunečnice každým dnem otáčí se
za sluncem, budeme se každým dnem těšit na
10. listopad, kdy se v krásné divadelní budově
poprvé otevře opona a odhalí nám hotel, který se
nazývá Modrá hvězda. Těšíme se nashledanou.
Jménem divadla Šumperk si vás dovoluje
pozvat Mojmír Weimann

HRÁDEK SE OPĚT OCITNE V PLAMENECH
Zdánlivě nedaleko řekneš je moje krása
- souzvuk poezie a hudby
Hrádek v plamenech, 21. listopadu 19.30,
klubová scéna Hrádek
Existence poezie je tušená jako pohyb osiky,
a tedy obecně vnímaná jako cosi chvějivého. Já
bych ji ale spíš než k osice přirovnal k ostřici, trávě hrdé, avšak hluboce zraňující.
Poezie může být - řečeno s Wernischem - blbecká, skřípavě rezonující, lyricky torzovitá - tvarující antickou krásu jinochů... Těch básnických

příměrů by se jistě našlo víc pro K. Šiktance,
P. Petra, V. Fischerovou, B. Trojaka, P. Borkovce,
K. Zlína. Ale proč všechno vyzrazovat?
Poetický večer jsem sestavil z výše zmíněných
současných českých básníků. Rozpětí dat narození 1928 až 1976 dává jasně najevo, že poezie má
své opodstatnění i v Době hmoty.
Koláže z textů zazní v interpretaci Olgy
Kaštické, Aleše Kauera a za klavírního doprovodu Danuty Davidové. Celý večer se odehraje pod
režijní taktovkou Zdeňka Stejskala. Aleš Kauer

LIBUŠE ŠULEŘOVÁ - PŘÍBĚHY A UDÁLOSTI
Výstava absolventky Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském
Hradišti a Výtvarné katedry Filozofické
fakulty UP v Olomouci
bude zahájena v sobotu 10. listopadu
v 19 hodin v šumperském divadle
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filmu do divadelní podoby. Dříve tomu bývalo
naopak, z úspěšných divadelních her vznikaly
filmové adaptace. S tím, jak film „stárne“, stáváme se stále více svědky opačného jevu. Úspěšné
filmy se dostávají na jeviště. A je jich v poslední době požehnaně. Na českých jevištích řádí
rozkošná blondýnka Sugar, která „to má ráda
horké“, v mnoha divadlech si připomínají ti
starší z nás své mládí v „Šakalích létech“. Hnedle
v každém druhém českém divadle, včetně vážené
měšťanské scény na Královských Vinohradech,
se herci dle proslaveného britského filmu svlékají
„Do naha“ a v četných divadlech „Cikáni jdou do
nebe“.
A tak jsme se v Šumperku rozhodli vrátit ke
klasické filmové komedii. Hlediště krásně renovovaného divadla přímo vybízí k tomu, aby evokovalo prostor secesního hotelu, v němž malý
hudební soubor bude hrát písně, jež navodí dobovou atmosféru. Uslyšíte nejen Slunečnici, ale
četné další šlágry, které rádi posloucháte v pořadech pro pamětníky a vedle nich tam bude i pár
písní, jež budou nové, ale budou zcela ve stylu

tom mohl Hrádek nabídnout malé „rychlé“ i pravidelně se opakující akce, například v podobě koncertů, večerů poezie, čtení her či kreativních improvizačních pořadů. S těmi jsme nakonec začali
ve spolupráci s Michaelou Puchalkovou již v této
sezoně pod názvem Hrádek v plamenech. Pro diváky by to mohla být zajímavá podívaná, pro členy
hereckého souboru pak zkušenost i určitá forma
terapie. Jde o jakousi první vlaštovku, skutečný
rozjezd by měl přijít v příští sezoně, neboť akce na
Hrádku je třeba přizpůsobit hraní na velké scéně
a dalším provozním záležitostem. Navíc bych chtěl
Hrádek propojit i s tzv. Vanou, aby vznikl skutečný
divadelní klub.

O

prázdninách většinou divadelní provoz utichá a nic zásadního se neděje. V šumperském stánku Thálie tomu však letos bylo naopak. 1. července totiž nastoupil do funkce nový ředitel René
Sviderski,jenž vystudoval obor divadelní manažerství na brněnské JAMU a s prací v „divadelním“
marketingu má bohaté zkušenosti. Jméno tohoto skorošického rodáka mají zejména Brňané spojeno s areálem Vaňkovka, který je od roku 1992 chráněn jako jedinečná architektonická památka.
Pomáhal nejen při jeho záchraně, ale tři roky se staral i o produkci tamního divadelního klubu.
Poněkud jiné „starosti“ pak má od letošního roku, kdy se, jak sám přiznává, s ředitelskou rolí teprve seznamuje. „O ředitelské práci jsem měl poněkud naivní představy. Dnes už vidím, že není tak
snadné dělat ji jinak než moji kolegové,“ říká s úsměvem René Sviderski, kterého redakce Kulturního
života Šumperka požádala o rozhovor.
► Ze Skorošic, odkud pocházíte, jste odešel studovat
střední školu na Slovensko. Odtud pak vedla vaše cesta
do Brna, poté na Aljašku, následoval návrat do Brna,
„pendlování“ mezi jihomoravskou metropolí a Olomoucí, působení v brněnském Národním divadle a to
vše uzavírá Šumperk. Někdo tolik změn nezažije ani
za celý život. Berete ředitelování v místním divadle
jako uzavření jakéhosi pomyslného kruhu „návratem“
do rodného kraje?
To určitě ne, mám tak trochu toulavé boty. I když
jeden nikdy neví… Bral jsem konkurz na místo ředitele divadla jako určitý posun dál, jako možnost
zúročit dosud získané manažerské zkušenosti.
► Jak se vlastně původně vojenský letecký technik
dostane k divadlu?
Právě během studia na vojenské střední odborné škole letecké v Košicích a Prešově jsem se poprvé seznámil s divadlem. Sám jsem pak zkoušel
divadlo spolu s kamarády, když jsem pak pracoval
u stíhacího pluku v Brně. Tehdy jsem byl členem
amatérského souboru Alibistické divadlo, v letech
1993 - 1996 jsme dokonce vyhráli Šrámkův Písek,
jezdili na Jiráskův Hronov či na festival Mezi ploty
do Bohnic.
Práce leteckého mechanika mě ale v té době již
neuspokojovala, takže jsem se pustil do studia sociologie na Masarykově univerzitě. Po prvním semestru jsem však zjistil, že ani tento obor nebude to
pravé ořechové.
► Takže jste se sbalil a odjel na Aljašku.
Přesně tak. Potřeboval jsem si v hlavě srovnat myšlenky a v pětadvaceti si ujasnit, co dál se životem.
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► A podařilo se?
Přestože je Aljaška ve srovnání s Amerikou úplný „zapadákov“, načichl jsem tu svobodou a po návratu jsem začal uskutečňovat svůj „americký“ sen.
Chtěl jsem v Brně otevřít divadelní klub a hledal
pro něj spolu s kamarády vhodné prostory. Dostal
jsem se mezi partu nadšenců, kteří chtěli oživit původně tovární areál Vaňkovka a v jednom z objektů chtěli dělat kulturu. Na podzim 1997 jsme tam
už pořádali divadelní festival a dalšího dva a půl
roku jsem tam pak provozoval divadelní klub.
Nebyl ale jen ryze divadelní, dal jsem prostor studentům, byly tam večery poezie, filmu, vyhlášená
byla Drumparty… A tehdy sem si řekl, že u divadla
chci zůstat.
► V té době jste začal rovněž studovat na brněnské
JAMU divadelní manažerství.
Byl to obor, který mě lákal, navíc mi tehdy již na
Vaňkovce neprodloužili nájemní smlouvu. Během
čtvrtého ročníku jsem začal pracovat v Olomouci a později jsem se stal vedoucím marketingu
v Národním divadle v Brně. No, a pak už přišel
Šumperk. O konkurzu jsem se dozvěděl z novin,
byl jsem se tu podívat na představení a pak napsal
projekt, který hodnotící komisi zaujal natolik, že
mě na místo ředitele vybrala.
► Můžete tedy čtenářům prozradit jeho hlavní
cíle?
Pokud chceme do divadla přitáhnout veřejnost,
mělo by se zlepšit vše, co divadlo produkuje. Chci
proto přivést do Šumperka mladé inscenační týmy
i herce. Druhým úkolem pak je obnovení regio-

nální působnosti, tedy zájezdová činnost a například i pouliční divadlo, které by nás propagovalo
v okolních městech a obcích. Mým soukromým
cílem pak je přivézt divadlo do rodných Skorošic,
kde šumperský herecký ansámbl v 50. letech pravidelně hostoval. Můj dědeček by například bez této
možnosti nikdy neviděl Shakespearovo Zkrocení
zlé ženy.

► Hovořil jste o velké scéně, tuto sezonu jste převzal
prakticky hotovou. Jak jste spokojen s jejím začátkem - první premiérou Amadea?
Jsem nadšený a myslím, že i diváci jsou spokojeni. Celému týmu se povedlo skvělé představení.
Nechci to zakřiknout, ale myslím, že výbornou
inscenací by mohl být i Hotel Modrá hvězda, který má podobu hudební komedie a bude mít premiéru v sobotu 10. listopadu.
Nastoupil jsem samozřejmě do rozjetého vlaku. Sezonu jsem převzal připravenou, ale nejsem
z těch, kteří by přišli a řekli, že všechno je špatně.
Na druhou stranu jsem už ale začal chystat podmínky pro sezonu 2008/2009. Tu bude mít na starosti nový dramaturg, vystudovaný režisér Ondřej
Elbel. Má již stanovené termíny premiér a nyní stojí před výběrem titulů a režisérů. V této souvislosti
se dá předpokládat, že bude čerpat i z brněnského
divadelního prostředí, ke kterému má blízko.

► Vycházel jste při zpracování projektu ze svých
zkušeností například z působení na Vaňkovce? Lze
vaše tamější know-how aplikovat na šumperské podmínky?
Chci zužitkovat jak zkušenosti ze studia, tak
z Vaňkovky, což by mohlo významně pomoci zejména při rozvoji Hrádku. Jsem si samozřejmě
vědom, že v Brně bylo šedesát tisíc vysokoškoláků a zde tato cílová skupina není. Přesto bych rád
oslovil mladé tvořivé lidi, kteří mají chuť něco
dělat, chci dát šanci amatérským umělcům všech
oborů tak, aby se Hrádek otevřel veřejnosti. Dnes
je tu jednou ročně premiéra, v budoucnu by při-

► Vraťme se ale zpět do současnosti. V čem vidíte
svoji hlavní roli?
Myslím si, že jedním z důležitých úkolů je, kromě shánění financí, také srovnávat vlastní soubor
s jinými. Potřeba to je o to víc, když divadlo nemá
uměleckého šéfa. Bohužel jsem již narazil na tzv.
krtčí efekt, tedy situaci, kdy pro práci ve vlastním
divadle nemáte čas chodit jinam. Rád bych to
v nejbližší době napravil, abych mohl srovnávat,
případně „lanařit“ nové tváře. Je to nutné, protože šumperské divadlo by mělo být součástí celého
divadelního světa.
Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová

Šestatřicetiletý René Sviderski se s ředitelskou rolí
podle vlastních slov teprve seznamuje. Foto: -zk-
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ŠUMPERSKÉ DIVADLO BY MĚLO BÝT SOUČÁSTÍ CELÉHO
DIVADELNÍHO SVĚTA, ŘÍKÁ RENÉ SVIDERSKI

V pátek 3. listopadu vystoupí od 18.30 hodin mladá velkolosinská kapela Teens Jazzband opět v Divadle Šumperk, a to při příležitosti VII. Jazzového
podvečera. Na tradiční akci Teens představí a pokřtí
své již čtvrté CD, tentokrát s názvem Svítá. Natáčení
přitom proběhlo letos v červenci. Za tři dny mladí jazzmani nahráli pětadvacet skladeb, což se ve
Studiu Půda, které hostilo už desítky kapel, ještě nikomu nepodařilo. Teens Jazzband ovšem nenabízí
pouze kvantitu, ale jistě i kvalitu, o čemž svědčí četná vystoupení v televizi a rozhlase, či pozvání amerického velvyslance do jeho rezidence v Praze…
Neméně snadným způsobem, jak posoudit kvality
této mladé kapely, je návštěva některého z jejích
koncertů či poslech jejích tří předchozích CD - At
The Jazzband Ball, Black And Blue či Paper Moon.
VII. Jazzový podvečer přitom nabídne jak možnost
slyšet Teens naživo, tak i zakoupit další z řady CD
a potěšit se pak dobrým jazzem i doma…
Iva Chomiszaková

► Jiří Suchý - OBRÁZKY
Výstava z tvorby Jiřího Suchého bude veřejnosti poprvé představena 8. listopadu. Setkání na
výstavě s Jiřím Suchým proběhne ve středu 14.
listopadu v 17 hodin. Ukázku Jak vznikly písničky VII. z knihy J. Suchého Život není jenom
legrace ( i když většinou ano) čte Petr Král, zpívá
Jiří Suchý a hraje Iva Chomiszaková. Výstava potrvá do 13. prosince.

Teens Jazzband opět vystoupí v šumperském divadle, a to první listopadový pátek. Foto: M. Bém

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
► Církevní umění období klasicismu na
Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Třetí výstava nejcennějších církevních památek
z období klasicismu v našem regionu z cyklu
„Ars longa, vita brevis - Umění je věčné, život je
krátký“ celý cyklus uzavírá. Po domluvě poskytují autorky výstavy, PhDr. Marie Gronychová,
PhDr. Milena Filipová a Mgr. Mária Kudelová,
komentované prohlídky k výstavě pro jednotlivce i skupiny. Návštěvu výstavy s komentovanou
prohlídkou doporučujeme telefonicky objednat
na čísle 583 214 070. Výstava potrvá do 12. prosince.

Hollarova galerie
► Václav Hollar (Praha 1607 - Londýn 1677)
Výstava z díla slavného českého rytce a grafika
ke 400. výročí jeho narození je ojedinělou příležitostí seznámit se s jeho tvorbou. Výstava potrvá
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Rytířský sál

do 10. listopadu.
► O perníku
Výstava prezentuje historii pernikářského řemesla na Moravě a zejména na Šumpersku. Bude
zahájena vernisáží 22. listopadu v 17 hodin a potrvá do 13. ledna 2008.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.
Den vzniku samostatného
československého státu
V neděli 28. října je muzeum otevřeno
od 13.15 do 17 hodin. Kostel Zvěstování
Panny Marie je v tento den uzavřen.
Den boje za svobodu a demokracii
V sobotu 17. listopadu je muzeum otevřeno
od 9 do 13 hod.
Klášterní kostel je v tento den
pro veřejnost uzavřen.

Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út - pá
9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15
- 17 hod., Klášterní kostel je v listopadu a prosinci 2007 a v lednu až dubnu 2008 otevřen jen
při kulturních akcích a zvláštních společenských
událostech, otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12
hodin, 12.30 - 17 hodin, so: 9 - 13 hodin. V neděli
a v pondělí je Galerie uzavřena.

Přísálí Rytířského sálu

Zábřeh

► Minulost odkrytá bagrem
Výstavka menšího rozsahu o předběžných výsledcích záchranného archeologického výzkumu při
stavbě polyfunkčního domu na nám. Republiky
v Šumperku bude otevřena do 31. října.

► Kamil Sobota - U nás
Výstava olejomaleb se zábřežskými motivy potrvá do 10. listopadu.
► Václav Nasvětil - malíř zvěře a přírody
Vernisáž výstavy se koná 16. listopadu v 18 hodin. Výstava potrvá do 1. prosince.

Galerie Šumperska

Mohelnice

► Lubomír Bartoš - Malíř svého kraje
Výstava šumperského akademického malíře
Lubomíra Bartoše, uspořádaná u příležitosti jeho
sedmdesátých narozenin, vybízí k ohlédnutí za
jeho celoživotní tvorbou a působením v našem
regionu. Výstava potrvá do 2. prosince.

Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
► Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena a krášlení v minulosti
Interaktivní výstava ze sbírek VM v Šumperku
a zámku ve Velkých Losinách, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet dobové oblečení a doplňky.
Výstava potrvá do 31. ledna 2008.

Galerie mladých
► Jan Vrabček - Štěně peruánského naháče
Výstava maleb a objektů studenta 4. ročníku SPŠ
v Šumperku v oboru propagační grafika potrvá
do 5. listopadu.
Přednáška: Stavební vývoj města Šumperka od
poslední čtvrtiny 18. století do 70. let 19. století
Přednáška PhDr. Mileny Filipové se koná 8. listopadu v 17 hodin v novém přednáškovém sále muzea - vstup přes RMIC.
Vstupné 5 Kč
Akce v klášterním kostele: 11.11. v 17 hodin Město čte knihu, akce pořádaná Městskou knihovnou v Šumperku; 11.11. v 9 hodin Koncert
pro základní školy - řídí p. Kocúrek; 15.11. v 18
hodin - Gentlemen Singers - Blues Alive (DK
Šumperk); 29.11. v 18 hodin - Koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk

Loštice
Stálá expozice - ADOLF KAŠPAR
► Marta Matějčková - keramika a Jana
Hradilová - obrazy a malba na hedvábí
Autorská výstava. Vernisáž výstavy se koná
8. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá do 31.
prosince.
Muzeum Zábřeh, Mohelnice a Památník Adolfa
Kašpara v Lošticích
Den vzniku samostatného
československého státu
V neděli 28. října je otevřeno od 9 do 12 hodin.
Den boje za svobodu a demokracii
17. listopadu je v těchto zařízeních sobotní
provoz od 9 do 12 hodin.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM, KONCERT

TEENS JAZZBAND PŘEDSTAVÍ V DIVADLE NOVÉ CD

Je název výstavy, kterou lze spatřit v Galerii
Šumperska do 2. prosince. Výstava pojatá jako
průřez dosavadní bohatou malířovou tvorbou
byla uspořádána u příležitosti Mistrova významného životního jubilea. Lubomír Bartoš, jenž
je nazýván, a zcela právem, malířem jesenické
krajiny, představuje svá nejlepší díla, jež vznikla
během čtyřiceti let jeho bohaté umělecké činnosti. Defilují před námi obrazy s místy nám
všem známými, ale příjemně nás překvapí často neotřelá barevnost a osobitý úhel umělcova
pohledu. Krajiny s lidskými obydlími a památkami střídají půvabná zátiší s portréty, jež tvoří malou galerii. Návštěvník si připomene nejzdařilejší díla vzniklá před mnoha lety a může
srovnávat cestu Bartošova uměleckého zrání až
do současnosti. Bartošova výstava připomene,

že se zabývá také grafikou a ilustrační tvorbou.
Kromě Vlastivědného muzea v Šumperku budou další výstavy k vidění od 31.10. v Galerii G
v Olomouci a od 1.11. v prostorách Obecního
úřadu v rodné Klopině. K jubileu a výstavě byla
vydána také skvostná monografie, kterou lze zakoupit v IC Vlastivědného muzea v Šumperku.
O Lubomíru Bartošovi: malíř, grafik, kreslíř,
autor monumentálních realizací v architektuře.
Narozen 22.9. 1937 v Klopině. V letech 1955 1959 studoval na Střední uměleckoprůmyslové
škole Zdeňka Nejedlého v Uherském Hradišti.
V letech 1959 - 1965 na Akademii výtvarných
umění v Praze. V letech 1964 - 1983 pedagogicky
působil na výtvarném oboru Lidové školy umění
v Šumperku. Od roku 1983 ve svobodném povolání. Žije a tvoří v Šumperku.
-mb-

PŘEDNÁŠKA SE ZAMĚŘÍ
NA ŠUMPERSKOU ARCHITEKTURU PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ
Ve čtvrtek 8. listopadu se v 17 hodin koná v novém přednáškovém sále Vlastivědného muzea
v Šumperku již druhá přednáška PhDr. Mileny
Filipové o architektuře města Šumperka, tentokrát
na téma Architektura v Šumperku od sklonku
18. do konce 70. let 19. století. Jde o období rozvo-

je šumperského průmyslového předměstí i nových
stavebních změn v historickém jádru města. Bude
připomenuta šumperská architektura barokního
klasicismu, empíru i některých historizujících stylů.
Přednáška je doprovázena bohatou obrazovou dokumentací.
Milena Filipová

Terschův, nynější Pavlínin dvůr v polovině 19. století, kolorovaná kresba.

HOLLAROVU GALERII „PROVONÍ“ PERNÍK

Lubomíru Bartošovi přišly v září popřát do Galerie Šumperska k významnému životnímu jubileu davy
lidí. Nechyběla samozřejmě ani nejbližší rodina.
Foto: -zk-
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V prostorách Hollarovy galerie Vlastivědného muzea
v Šumperku bude 22. listopadu otevřena výstava tematicky
spjatá s vánočními svátky s názvem O perníku. Výstava bude
prezentovat historii pernikářského řemesla na Moravě a zejména na Šumpersku. Představí
bohatou a vzácnou sbírku historických pernikářských forem, které patří mezi vrcholné
řezbářské výrobky. Vyřezávali
je profesionální řezbáři i pernikáři samotní a najdeme na
nich motivy husarů na koních,
ženy a muže v dobových krojích, sv. Mikuláše, srdíčka, nemluvně a další.
Sbírka Vlastivědného muzea
v Šumperku vyniká technickým
provedením i výtvarným pojetím. Kromě historických per-

nikářských forem výstava představí další vývoj pernikářství
- vykrajovací formy a obrázky
na perník z počátku 20. století - a neopomene ani současné
trendy v pojímání perníku jako
jednoho z důležitých symbolů
Vánoc. Součástí výstavy budou
dílny, kde si děti, ale i dospělí
mohou vyzkoušet vytlačovat
perník ze staré formy nebo vykrajovat z nových a nazdobit
podle vlastní fantazie.
Výstava bude otevřena vernisáží 22. listopadu v 17 hodin
v Hollarově galerii a potrvá do
13. ledna 2008. Mária Kudelová
V Hollarově galerii se představí bohatá a vzácná sbírka historických
pernikářských forem, které patří
mezi vrcholné řezbářské výrobky.
Foto: J. Mašek
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VÝSTAVA, PŘEDNÁŠKA

VÝSTAVA

LUBOMÍR BARTOŠ - MALÍŘ SVÉHO KRAJE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Akci nazvanou „Z čajové konvičky nejen pohádkové babičky“ pořádá ve čtvrtek 1. listopadu
šumperská Městská knihovna, a to v půjčovně
Sever na Temenické ulici. Pod tajemným názvem
se přitom skrývá setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou a jde již o druhý pod-

večer v rámci II. ročníku Klubu podvečerního
čtení. Tentokrát je na programu literárně hudební pořad ze života a díla Jiřího Suchého a hostem
pořadu, který začíná v 17 hodin, bude Jaroslav
Stuchlý. Bližší informace na www.knihovnaspk.
cz/sever.
-zk-

PRVNÍ PROSINCOVÝ DEN SE PONESE VE ZNAMENÍ DĚTSKÉ KNIHY
Na sobotu 1. prosince chystá šumperská Městská
knihovna akci nazvanou Den pro dětskou knihu.
V jeho rámci se knihovna otevře dětem od 8 do
12 hodin a od 13 do 15 hodin a nabídne jim celou řadu zajímavých aktivit. Průvodcovskou službu po knihovně tak bude dětem zajišťovat KLUB
KNIŽNÍKŮ, noví dětští čtenáři se po celý den budou moci zaregistrovat zdarma na jeden rok. Se
svojí činností seznámí přítomné již zmíněný Klub
Městská knihovna Šumperk,
ul. 17. listopadu 6, srdečně zve
na besedu s diapozitivy

NEPÁL
ve středu 21. listopadu od 18.30 hodin
Zážitky ze svého putování vypráví a hrou
na zajímavé hudební nástroje doprovází
Mgr. Karel Kocůrek.
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knižníků, a to prostřednictvím kroniky, nástěnky a kvízových her zaměřených na knihy pro děti
a mládež i knihovnu. Kromě prodeje knih a pohlednic z nabídky knihovny navíc knihovnice chystají
i akci nazvanou Nekonečný příběh, kdy budou děti
vymýšlet a psát příběh - každé by mělo stvořit jednu
nebo dvě věty, další dítě pak naváže v ději. Den pro
dětskou knihu pak uzavře čtení pohádek od 15 do
16 hodin.
-redMěstská knihovna Šumperk, knihovna Sever,
Temenická 5, zve na
KOČIČÍ SVĚT
Aneb hledáme kamarády pro kocoura
Mikeše. Vyhodnocení výtvarné soutěže
a setkání nejlepších kočičích malířů.
ve čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pozvánka na výstavu výtvarných prací dětí
mateřské školy Sluníčko na Evaldově ul.
v prostorách knihovny Sever.

Pátek 2. listopadu od 17 do 18 hodin v sále DDM
Aerobik pro cvičící dívky I.
S finalistkou MISS AEROBIK České republiky
2007 Michaelou Klimešovou. Informace Věra
Formánková, tel.č. 583 214 076, e-mail: formvera@centrum.cz.
Vstupné volné
Pondělí 5. listopadu ve 14 hodin v počítačové učebně
Volný internet
Pro děti od 8 let.
Vstupné volné

Železniční modelářství „od A do Z“.
Vstupné volné
Pátek 9. listopadu až sobota 10. listopadu
Spaní na baráku
Spojené s výletem do Raškova, který pořádá KČT
- společné tvoření a hraní začne v pátek v 17 hodin. Ukončení v sobotu odpoledne po výletě. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.
Vstupné volné

Pondělí 5. listopadu od 18 do 19 hodin v sále
DDM
Aerobik pro cvičící dívky II.
S finalistkou MISS AEROBIK České republiky
2007 Michaelou Klimešovou. Informace Věra
Formánková, tel.č. 583 214 076, e-mail: formvera@centrum.cz.
Vstupné volné

Středa 14. listopadu v 15 hodin v klubovně DDM
Pro bystré hlavičky - hádanky a křížovky
Vstupné volné

Úterý 6. listopadu od 9 hodin v DDM v 1. patře
Dopolední posilování pro ženy
Informace Věra Formánková, e-mail: formvera@
centrum.cz.
Vstupné volné

Pondělí 19. listopadu ve 14 hodin v počítačové
učebně DDM
Internet pro děti
Vstupné volné

Úterý 6. listopadu v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal
Tradiční hodinovka pro muže a mladé muže od
15 let.
Vstupné volné
Středa 7. listopadu v 15.30 hodin v klubovně
DDM
Hlavolamy pro děti
Vstupné volné
Středa 7. listopadu v 17 hodin před DDM U radnice
Martinská slavnost
Sv. Martin nás dovede k pokladu. Informace
R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.
Vstupné volné
Středa 7. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Základy uměleckých řemesel - Vosková a voskovková batika
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 8. listopadu v 15 hodin v dílně DDM
Vláčkaři

Středa 14. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Malování na textil, decoupage Vstupné 50 Kč

Středa 21. listopadu v 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout - stolní tenis pro děti od 8 let
Vstupné volné
Středa 21. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Tisk, lept na textil
Vstupné 50 Kč
Sobota 24. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické
dílně DDM
Keramika pro každého
Vstupné 50 Kč
Sobota 24. listopadu od 15 do 18 hodin v kuchyňce
DDM
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395. Rezervace nutná do 22.11.
Pro členy kroužku 50 Kč, ostatní 130 Kč
Středa 28. listopadu od 15.30 hodin v klubovně
DDM
Pro bystré hlavičky
Pásmo křížovek a hlavolamů.
Vstupné volné
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DDM U RADNICE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Čtvrtek 29. listopadu v 15 hodin v dílně DDM
Modelová železnice
Potřebujete poradit při modelování?
Vstupné volné
Do 30. listopadu v Městské knihovně na ul.

17. listopadu
Výstava v Městské knihovně
Ke 40. narozeninám DDM U radnice. V městské
knihovně vás čeká minikvíz, možnost zapsání
vlastního receptu do Kuchařky pro začátečníky
a pokročilé a další.
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.
sumperk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 do 16.30 hodin v AD na
„Komíně“
Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Každé pondělí vždy od 15 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053 psencikova@doris.cz. Vstupné 30 Kč
Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin v tančírně na
„Komíně“
Hathajóga
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053.
Vstupné 50 Kč
Každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin v MC na „Komíně“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 500 Kč za 10 lekcí
Každou středu vždy od 15 do 16 hodin v IT na „Komíně“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v angličtině. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Každou středu od 16 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
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731 186 053 psencikova@doris.cz.

Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin v MC na
„Komíně“
Hraníčko
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053.
Vstupné 40 Kč
Každý čtvrtek od 15 do 16 hodin v IT na „Komíně“
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
Doučování a pomoc s úkoly, rady, přezkoušení.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053.
Každou středu od 15 do 16 hodin v IT na „Komíně“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v angličtině. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Středa 7. listopadu v 18.30 hodin na „Komíně“
V rámci cyklu Via Lucis „Písně o samotách“
Naprosto ojedinělé setkání s profesorem Dr. Vladimírem Franzem, předním českým hudebním
skladatelem, malířem, autorem scénické hudby, pětinásobným držitelem ceny Alfréda Radoka a Ceny
Divadelních novin. Vstupenky je možno objednat
u Petra Konupčíka, tel.č. 583 214 212, 731 610 037,
konupcik@doris.cz.
Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 8. listopadu od 16 do 18 hodin v IT na
„Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 8.11., 2. lekce 12.11., 3. lekce 15.11.,
4. lekce 19.11. Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Kurzovné 400 Kč

731 186 053.

Vstupné 50 Kč

Pátek 16. listopadu od 10 do 11 hodin v AD na
„Komíně“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 30 Kč

Středa 14. listopadu v 16 hodin v Galerii na schodech ve Vile Doris
Vernisáž výstavy kreseb a maleb Lenky Vepřkové a Lady Novákové, studentek Střední
zdravotnické školy Šumperk
Výstava potrvá do 20.12., otevřeno od 8 do
18 hodin. Informace Renata Čechová, tel.č.
583 214 213, 731 610 033, cechova@doris.cz.

Čtvrtek 22. listopadu od 16 do 18 hodin v IT na
„Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 22.11., 2. lekce 26.11., 3. lekce 29.11.,
4. lekce 3.12. 2007. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.
Kurzovné 400 Kč

Pátek 16. listopadu od 16 do 18 hodin v MC na
„Komíně“
Škapulíř - Martinské slavnosti
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,

Pátek 23. listopadu v 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín - „To je demokracie“
Protesty proti Světové obchodní organizaci
v Seattlu v roce 1999. Klubový příspěvek 20 Kč

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Písně o samotách
Aneb naprosto ojedinělé setkání s Prof. Dr. Vladimírem Franzem, předním českým hudebním
skladatelem, malířem a autorem scénické hudby
ve středu 7. listopadu v 18.30 hodin na „Komíně“
Jestli dokáže někdo na první pohled upoutat, pak je to Vladimír Franz. A to nejenom svým
výstředním zevnějškem, jakožto prvotním vizuálním vjemem, ale především svým pojetím světa,
umění, života a způsobem osobitého vyjádření. Přední český hudební skladatel a malíř, autor scénické
hudby a od počátku 90. let vůdčí osobnost nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu.
To vše je Prof. JUDr. Vladimír Franz. Tento divoce vyhlížející člověk působící jako pedagog Divadelní
fakulty AMU, trojnásobný držitel Ceny Alfréda Radoka a vskutku renesanční osobnost současné české
divadelní, umělecké a malířské sféry, je zahalen pod slupkou zevnější výstřednosti a nijak příliš na sebe
v obecném povědomí neodborné veřejnosti neupozorňuje. V září 2004 vydalo nakladatelství Orpheus
knihu Petra Kurky Vladimír Franz: Rozhovory.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č.
583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., Petr Waniek, rozvoz
květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografické práce, Olšanské papírny a.s. - Ruční papírna
Velké Losiny, Město Šumperk, Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje,
TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou
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VIA LUCIS

VILA DORIS

Středa 28. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Adventní věnce
Vstupné 50 Kč

ném ateliéru na “Komíně“
Výtvarný pátek - Perníkový stromeček
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 29. listopadu od 15 do 18 hodin ve Vile
Doris - Tunel
Hu, hu, hu, advent už je tu
Vlastnoruční výroba adventních ozdob nebo
věnců. Informace Renata Čechová, tel.č.
583 214 213, 731 610 033, cechova@doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č.
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín
- Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943
(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624
(Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov:
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Pátek 30. listopadu od 15 do 18 hodin ve výtvar-

KINO OKO

VILA DORIS, KINO OKO

Neděle 25. listopadu od 9.30 hodin na krytém
bazénu v Šumperku
Odyssea - plavání
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz.

KINO OKO
RATATOUILLE
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. listopadu jen v 16.15 hodin
USA, 2007, 110 minut, animovaná komedie pro celou rodinu, české znění
Originální komedie o krysákovi, který měl hodně mlsný jazyk…
Vstupné 70 Kč
Na všechna představení vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let
je vstupné 45 Kč na osobu.
PROBUZENÍ TMY (The Dark Is Rising)
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. listopadu jen v 18.15 hodin, pondělí 5. a úterý 6. listopadu jen v 17.30
hodin, středa 7. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 99 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Třináctiletý Will je nejmladším rytířem světla a spolu se svými přáteli se vydává na cestu napříč staletími, aby
zachránil svět od věčné tmy. Mimořádně zajímavá rodinná fantasy.
Vstupné 75 Kč
MÉ DRUHÉ JÁ (The Brave One)
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. listopadu jen ve 20 hodin
USA, 2007, 122 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Spravedlivá pomsta? Jodie Fosterová se stane obětí brutálního přepadení a rozhodne se vzít spravedlnost
v newyorských ulicích do svých rukou… Psychologický thriller.
Vstupné 75 Kč
EDITH PIAF
Pondělí 5. a úterý 6. listopadu jen v 19.30 hodin
Francie, Velká Británie, ČR, 2007, 141 minuta, od 15 let, titulky
V hlavní roli legendy francouzského šansonu Marion Cotillardová.

Vstupné 75 Kč

KDO JE TADY ŘEDITEL?
Artvečer
Středa 7. listopadu jen ve 20 hodin
Dánsko, 2006, 100 minut, od 15 let, titulky
Majitel počítačové firmy si vytvoří postavu imaginárního šéfa, aby všechna nepopulární opatření mohl
provádět anonymně… Bláznivá komedie, která se zcela liší od dosavadní tvorby režiséra Larse von Triera.
Vstupné 65 Kč
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Mimořádně zajímavou rodinnou fantasy Probuzení tmy uvádí šumperské kino Oko první listopadový týden.
MEDVÍDEK
Čtvrtek 8. listopadu v 18.00 a ve 20 hodin, pátek 9., sobota 10. a neděle 11. listopadu jen ve 20.15 hodin
ČR, 2007, 98 minut, mládeži přístupný
Manželství a vše, co k němu patří… Nový český film autorské dvojice Jan Hřebejk a Petr Jarchovský.
Vstupné 75 Kč

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA V RÁMCI FESTIVALU MĚSTO ČTE KNIHU
Pátek 9. listopadu v 18.30 hodin
BYLO NÁS DESET
ČR 1963, režie Antonín Kachlík. Vojnu lze přežít jen s písničkami Suchého a Šlitra… Hudební komedie.
Vstupné 30 Kč
Sobota 10. listopadu v 18.30 hodin
KONKURS
ČR 1963, režie Miloš Forman. Dva filmové fejetony Konkurs a Kdyby ty muziky nebyly.

Vstupné 30 Kč

Neděle 11. listopadu v 18.30 hodin
ZLOČIN V ŠANTÁNU
ČR 1968, režie Jiří Menzel. Komedie s detektivní zápletkou zachycující nástrahy zdánlivě jednoduchého
případu.
Vstupné 30 Kč
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Vstup volný

Úterý 13. listopadu v 18.30 hodin
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
ČR, 1964, režie Ján Roháč a Vladimír Svitáček. Jednoduchý příběh vojenského zběha vytváří rámec pro písničkovou estrádu tehdy většiny známých zpěváků a zpěvaček.
Vstupné 30 Kč

DISTURBIA
Pondělí 12. listopadu jen ve 20 hodin, středa 14. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hodin
USA, 2007, 105 minut, od 15 let, titulky
Dospívající Kale má přísné domácí vězení a z nudy začne dalekohledem pozorovat sousedy… Horor.
Vstupné 75 Kč
SHREK TŘETÍ
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. listopadu jen v 16.30 hodin
USA, 2007, 93 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění
Stane se Shrek králem?
Vstupné 65 Kč
V sobotu 17.11. a v neděli 18.11. v 16.30 hodin zveme všechny děti do 15 let do kina zdarma! Dárek pro
děti od firmy SHM, s.r.o., Šumperk ke 100. výročí existence českých jednosálových kin. I KDYŽ NEBUDETE NIC PLATIT, VYZVEDNĚTE SI U POKLADNY VSTUPENKU!
Sobota 17. listopadu v 10.30 hodin
BLUES ALIVE - Filmy z festivalu MOFFOM

Vstupné 50 Kč

POSLEDNÍ PLAVKY
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20. a středa 21. listopadu v 18.15 a ve 20.15
hodin
ČR, 2007, 92 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Nová česká rozmarná letní komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli. Příběh Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé
éry tuzexového bonu… Režie Michal Krajňák. Dále hrají Rudolf Hrušínský, Jiří Lábus, Martin Písařík, Kristina Farkašová a další.
Vstupné 80 Kč
AMERIKA INKOGNITA - LAS VEGAS, ZLATO A MANITU
Neděle 25. listopadu jen v 15.00 hodin
Úchvatná velkoplošná diashow doprovázená emotivní hudbou a slovem. Uvádějí Kateřina a Miloš Motani.
Vstupné 100 Kč
VÁŠEŇ A CIT (Becoming Jane)
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. listopadu jen v 17.30 hodin
Velká Británie, USA, 2007, 120 minut, od 12 let, titulky
Stala se legendou… Vášnivý milostný příběh dvacetileté Jane Austenové a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány… V hlavní roli Anne Hathaway.
Vstupné 75 Kč
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI (Lions for Lamb)
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. listopadu jen ve 20.00 hodin
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USA, 2007, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Robert Redford, Meryl Streepová a Tom Cruise v hlavních rolích nejočekávanějšího politického thrilleru
roku. Idealistické představy dvou mladých studentů, kteří vstoupili do armády, aby bojovali ve válce v Afghánistánu, se brzy mění v noční můru… Režie Robert Redford.
Vstupné 75 Kč
SATURNO CONTRO
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Pondělí 26. a úterý 27. listopadu jen v 18.00 hodin
Itálie, 2007, 110 minut, od 12 let, titulky
Poutavý skupinový portrét přátel kolem čtyřicítky, kteří se snaží zorientovat ve druhé polovině života. Režie
Ferzan Ozpetek. Kritikou i diváky velmi ceněný snímek letošního karlovarského festivalu. Vstupné 70 Kč
30 DNÍ DLOUHÁ NOC (30 Days of Night)
Pondělí 26. a úterý 27. jen ve 20.15 hodin, středa 28. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 116 minut, od 15 let, titulky
Kultovní horor na motivy stejnojmenného komiksu. Nejsevernější cíp Ameriky každou zimu ovládne na 30
dní tma, mráz a samota. Tentokrát se k tomu všemu ještě přidají krvežízniví upíři…
Vstupné 75 Kč
KURS NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Středa 28. listopadu jen ve 20.15 hodin
Norsko, 2006, 80 minut, od 12 let, titulky
Všechno, co potřebujete vědět k přežití… Optimistická černá komedie o tom, jak vzdorovat invaliditě a agresivnímu pozitivismu, získala na 42. MFF Karlovy Vary cenu za nejlepší režii a stala se zde druhým divácky
nejúspěšnějším filmem.
Vstupné 65 Kč
PLANETA TEROR (Grindhouse: Planet Terror)
Čtvrtek 29., pátek 30. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 106 minut, od 15 let, titulky
Městem se šíří děsivá nákaza měnící své oběti v odporná krvežíznivá monstra… Zombie horor, který je
druhou částí grindhouse projektu Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze.
Vstupné 70 Kč
ZBOUCHNUTÁ
Čtvrtek 29. a pátek 30. listopadu jen ve 20.00 hodin, sobota 1. a neděle 2. prosince v 17.30 a ve 20.00 hodin
USA, 2007, 129 minut, od 15 let, titulky
Alison, pro kterou kariéra znamená všechno, a programový flink Ben se spolu nejdřív opijí, pak se spolu vyspí a teprve poté vzdorují faktu, že tahle jednorázová legrace nezůstala bez následků… Vynikající komedie,
která se stala překvapením roku.
Vstupné 75 Kč
Připravujeme na prosinec: Ďáblova dílna, Síla srdce, Once, Když si Chuck bral Larryho, Poslední vlak,
Invaze, Zlatý kompas, Chyťte doktora, Královna Alžběta: Zlatý věk, P.S. Miluji tě, Resident Evil: Zánik, Pan
včelka, Beowulf, Vratné lahve
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový
vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem prvního představení u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz.
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KINO OKO

KINO OKO

Pondělí 12. listopadu v 18.30 hodin
NOC V SYNAGOZE ANEB TAJEMSTVÍ BRUNHILDINY PUNČOCHY
DVD projekce záznamu představení divadla Semafor.

