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KE KRESBĚ NA OBÁLCE

František Spurný

S Františkem Spurným jsem se poprvé osobně setkala 
ještě jako žákyně základní školy někdy v polovině šede-
sátých let, kdy u nás ve škole vedl jako místní archivář 
vlastivědný kroužek. Pod jeho vedením byla návště-
va tohoto kroužku téměř dobrodružstvím. Vodil nás 
po Šumperku na všechna  historicky zajímavá místa, 
o kterých dovedl nesmírně poutavě a zaníceně vyprávět. 
Věřím, že nejenom ve mně se mu tehdy podařilo zažeh-
nout zájem o dějiny a historii. Častokrát jsem si pak na 
jeho vyprávění vzpomněla  při nudných a nezáživných 
hodinách dějepisu na střední škole.

Druhé moje osobní setkání se datuje na dobu, kdy 
František Spurný působil v šumperském Filmovém 
klubu. Se stejným zaujetím jako vyprávěl o historii 
Šumperka zde uváděl nejrůznější fi lmy a přibližoval je 
i jejich tvůrce nám,  vděčným divákům.

Další setkávání s ním  bylo ryze pracovní - ať již to 
bylo jako s lektorem tehdejší Socialistické akademie, 
kdy jezdil po celém šumperském okrese a přednášel 
o svém milovaném tématu – čarodějnických procesech, 
nebo potom v pozdějších letech, kdy jsme spolu působili 
v redakční radě Kulturního života, či provázeli přátele 
z Bad Hersfeldu po našem městě. Všechna tato osobní 
setkání s Františkem Spurným byla vždy poznamenána 
jeho obrovským zaujetím pro věc, laskavostí, vstřícností, 
ochotou a snahou pomoci. 

Doc. PhDr. František Spurný, Csc. se narodil 1. října 
1927 v Prostějově. Po gymnáziu absolvoval Masarykovu 
univerzitu v Brně, na které v roce 1950 promoval a o rok 
později zde získal i doktorát. V témže roce začal praco-
vat jako archivář na zámku v Janovicích u Rýmařova, 
kde zejména jeho osobním přičiněním vznikl základ 
archivu Olomouckého kraje.

V roce 1958 pak nastoupil jako ředitel Okresního 
archivu v Šumperku a již o rok později poprvé přispívá 
do vlastivědného sborníku Severní Morava, vydávaného 
tehdejším Vlastivědným ústavem (dnešní muzeum). 

autorka kresby na obálce (Doc. PhDr. František 
Spurný, CSc.) - Kristýna Kvapilová

Pokračování na straně  36
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Před 725 lety
Z roku 1281 pochází nejstarší nepřímá písemná zmínka o Šumperku. Týká se Jenče ze Šumperka 

(Jenzo de Schonberch), jehož erb, to jest jelení bílý paroh svinutý do půlkruhu na modrém štítu, byl 
také původním znakem města Šumperka. Paroh je nadále součástí polepšeného městského znaku, 

který udělil městu v roce 1562 císař Ferdinand I.
  

Před 250 lety
V roce 1756 manželé Johann Kaspar a Marie Teresie Langerovi nechali postavit na ochranu proti 

moru sousoší Nejsvětější Trojice, které se dnes nachází v Jiráskových sadech. Sousoší původně stálo 
na křižovatce před poštou, později na konci ulice Okružní (naproti Smetanovým sadům). V roce 2002 

byla památka poškozena při pádu stromu.
 

Před 200 lety
V roce 1806 se stal Šumperk kvůli napoleonským válkám krátce sídlem olomouckého 

Krajského úřadu.

Před 70 lety
2. listopadu 1936 byl otevřen v šumperské nemocnici  infekční pavilon.

Před 60 lety
27. listopadu 1946 byl ukončen odsun německých obyvatel. Ze Šumperka, střediska odsunu celé 

oblasti,  bylo odvezeno 50 542 lidí, z toho ze samotného města pak 9 531 osob. Podrobněji jsme o této 
události psali v únorovém čísle KŽŠ.

2. listopadu 1946 nechal Svaz osvobozených politických vězňů postavit před radnicí symbolický hrob 
k pořádání pietní vzpomínkové slavnosti. 

Před 40 lety
V roce 1966 (měsíc a den se mi nepodařilo zjistit) byl v tehdejším n.p. Pramet vyroben první 

československý umělý diamant. Zavedením jeho sériové výroby se naše republika stala šestým státem 
na světě s vlastní produkcí syntetických diamantů pro průmyslové využití.

Před 35 lety
29. listopadu 1971 byl  ukončen provoz v temenické cihelně, založené v roce 1899. Skončila tak staletá 

tradice výroby cihel v Šumperku. Stará městská cihelna se nacházela v dnešních sadech B. Martinů 
(naproti Kaufl andu). Zařízení Rotterovy kruhové cihelny v dnešním lesoparku na konci 

ul. Bří Čapků bylo přes protest převezeno asi v roce 1947 někam do Čech a objekt byl záhy poté 
zbourán. Prosingerova cihelna v dnešní Bludovské ul. ukončila výrobu v roce 1954. 

 
Před 5 lety

9. listopadu 2001 byla odhalena kopie busty básníka Friedricha Schillera na budově stejnojmenné 
restaurace na „Točáku“. Originál poprsí se nacházel od roku 1905 na Schillerově pomníku v dnešních 

Jiráskových sadech. Po roce 1945 byl přenesen do muzea a zdevastovaný pomník byl 
v 80. letech odstřelen.

9. listopadu 2001 byly na kapli v Dolní Temenici znovuodhaleny pamětní desky, které se původně 
nacházely na temenickém památníku obětí 1. světové války.       

-ách-
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Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk inspiroval 
u partnerského města Bad Hersfeldu, připomene 
od čtvrtku 9. do středy 15.  listopadu především 
význam knihy obecně. Zatímco loni tak organi-
zátoři učinili prostřednictvím Körnerovy 
novely Zánik samoty Berhof, letos 
nabídnou veřejnosti klasika české-
ho intelektuálního humoru - Jana 
Wericha. „Loňská akce zaujala 
širokou veřejnost a v následné 
diskuzi nad další koncepcí festi-
valu se několikrát objevil návrh 
střídat vážná témata s vlídným 
humorem, který by oslovil jak dospě-
lé, tak i dětské publikum. Letos tak společně 
oslavíme sté první výročí narození Jana Wericha, 
a to četbou z knih Fimfárum a Úsměv klau-
na,“ říká Zdeňka Daňková, ředitelka šumperské 
Městské knihovny. 

Čtení knihy na pokra-
čování přitom bude opět 
mít charakter setkání, 
zastavení, zamyšlení nad 
obecnými lidskými hodno-
tami... Werichovy pohád-
ky a povídky se budou číst 
vždy od páté odpolední 
postupně v kulturních 
a společenských institucích  
města za účasti významných 
osobností kultury, společen-
ského života, šumperských 
studentů a také hudební-
ků, kteří čtené slovo doplní 
hudbou a zpěvem.

Do Werichova Fimfára se 
budou moci lidé zaposlou-
chat nejen na jednotlivých 
večerech čtení, ale budou si 
ho moci vypůjčit v knihov-
ně nebo se do něj začíst 
v některé ze šumperských 

kaváren nebo klubových zařízení. Na všech večer-
ních setkáních si pak budou moci zájemci koupit 
jeho „albatrosové“ vydání z roku 2003 s vloženým 
originálem kresby výtvarníka Petra Válka z cyklu 

Všichni z Fimfára.
Součástí festivalu budou rovněž fi l-
mová představení v kině Oko, jež 

v 18.30 hodin navážou na podvečer-
ní čtení. Milovníci fi lmového plát-
na budou moci zhlédnout nejen 
vzácné tituly z fi lmového archivu 

s Janem Werichem, jako jsou Baron 
Prášil, U nás v Kocourkově či Až při-

jde kocour, ale také animované fi lmy, 
které Jan Werich namluvil - Dobrý voják 

Švejk a Dva mrazíci. Chybět nebudou ani nejno-
vější snímky inspirované jeho pohádkami - Tři 
veteráni, Fimfárum Jana Wericha a Fimfárum II. 

„Výjimkou v časovém sché-
matu bude poslední večer 
ve středu 15. listopadu, kdy 
pořadí otočíme. Na projekci 
fi lmové pohádky Tři vete-
ráni od 16.30 hodin v kině 
Oko naváže o půl sedmé 
večer v podání hostů Hany 
Kofránkové a Josefa Somra 
závěrečné čtení v šumper-
ském divadle, spojené se 
společenským setkáním 
účastníků a návštěvníků 
celého festivalu,“ prozrazuje 
Daňková. 

„Doufáme, že se nám stej-
ně jako v prvním ročníku 
podaří získat partnery, kteří 
se ztotožní s cílem festivalu  
- tedy připomenout pro-
střednictvím jednoho lite-
rárního díla význam četby 
pro každého z nás,“ dodává 
ředitelka knihovny. -zk-

MĚSTO BUDE ČÍST WERICHA

Již druhý ročník literárního a fi lmového festivalu nazvaného „Město čte knihu“ naplánovala na 
začátek listopadu šumperská radnice. Ke spolupráci přitom vyzvala stejně jako při loňské premié-

ře Městskou knihovnu, Dům dětí a mládeže - Vilu Doris, místní divadlo a kino Oko. 

Originály kreseb výtvarníka Petra Válka 
budou součástí Werichova Fimfára, jež se 
bude prodávat na večerních setkáních.
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Program:

Čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Jan Werich: Král měl tři syny, Rozum a štěstí
Čtou a zpívají: Motýli Vstup volný 

Čtvrtek 9. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Fimfárum Jana Wericha
2002, režie Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt, animovaný fi lm, 100 minut. Pět pohádek z knihy Jana 
Wericha.  Vstupné 30 Kč

Pátek 10. listopadu v 17 hodin v Městské knihovně
Jan Werich: Líná pohádka, O rybáři a jeho ženě, František Nebojsa 
Čtou: Lenka Filipová, Jan Rosák, Tomáš Urban. Hudba: Swing kvartet.  Vstup volný  
   

Pátek 10. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
U nás v Kocourkově
1934, režie Miroslav Cikán. Komedie s Janem Werichem v první sólové roli, asi 90 minut. Trestanec na 
útěku se dostane do městečka, které očekává příjezd slavného rodáka...  Vstupné 30 Kč 
  

Sobota 11. listopadu v 17 hodin v Městské knihovně
Jan Werich: Fimfárum, Lakomá Barka
Čtou: Ondřej Moravec, Radka Buřičová. Hudba: For Today.  Vstup volný 

Sobota 11. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Fimfárum II
2006, režie Jan Balej, Vlasta Pospíšilová, Aurel Klimt, Břetislav Pojar, animovaný fi lm, 90 minut. 
Pokračování řetězu pohádek pro chytré děti a chytré dospělé.  Vstupné 30 Kč

Neděle 12. listopadu v 17 hodin v DDM Vila Doris  
Jan Werich: Královna koloběžka, Chlap, děd, vnuk, pes a hrob, Moře strýčku, proč je slané?
Čtou: František Řehák a Ivana Plíhalová. Kytara a zpěv: Matěj Plíhal a Petra Vlčková.  Vstup volný

Neděle 12. listopadu v 18.30 hodin v Kině Oko
Baron Prášil
1961, režie Karel Zeman. Poetická komedie natočená podle knihy G.A. Bürgera, 87 minut. Proslulý 
fantasta baron Prášil zve svého nového přítele na výlet do svého světa... Hrají Miloš Kopecký, Jana 
Brejchová, Jan Werich, Rudolf Hrušínský a další.  Vstupné 30 Kč

Pondělí 13. listopadu v 17 hodin v Galerii Jiřího Jílka
Jan Werich: Signor televizione, Až opadá listí z dubu
Čte: Divadelní studio D123 při Divadle Šumperk. Hudba: Karel Cvrk.  Vstup volný

LITERÁRNÍ A FILMOVÝ FESTIVAL MĚSTO ČTE KNIHU 
JAN WERICH: FIMFÁRUM, ÚSMĚV KLAUNA
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Až přijde kocour
1963, režie Vojtěch Jasný. Poetický, pohádkový fi lm, kombinovaný s ostrou společenskou satirou,      
101 minuta. Do lidí nikdo nevidí, ale podívá-li se na ně kouzelný kocour, každý se vybarví podle svého 
charakteru... Film mimořádné a trvalé hodnoty, který získal Zvláštní cenu poroty na XVI. MFF v Can-
nes. V hlavních rolích Jan Werich, Emília  Vašáryová, Vlastimil Brodský.  Vstupné 30 Kč

Úterý 14. listopadu v 17 hodin v Rytířském sále Vlastivědného muzea
Jan Werich: Lincoln 1933, Za šťastnou lásku bas, O orlech a hovniválech 
Čtou: Petr Král, Olga Kaštická. Hudba: Gracioso Quintett.  Vstup volný

Úterý 14. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Pásmo krátkých fi lmů
Asi 80 minut.  Osudy dobrého vojáka Švejka I. - III.(1954, 1955, režie Jiří Trnka) 3 loutkové fi lmy  Dva 
mrazíci - 1954, režie Jiří Trnka, 12 minut, kombinovaný animovaný fi lm. Mluví Jan Werich a Vlasta 
Burian.  Vstupné 30 Kč

Středa 15. listopadu v 16.30 hodin v kině Oko
Tři veteráni
1983, režie Oldřich Lipský, 93 minuty. Moudrá pohádka Jana Wericha z knihy Fimfárum. V hlavních 
rolích Josef Somr, Rudolf Hrušínský a Petr Čepek.  Vstupné 30 Kč 
  
Středa 15. listopadu v 18.30 hodin v Divadle
Tři veteráni
Čtou: Josef Somr, Hana Kofránková. Hraje: Zdeněk Dočekal.

V rámci akce Město čte knihu bude v prodeji kniha Fimfárum (Vyd. Albatros 2003) s vloženým originálem 
kresby Petra Válka z cyklu „Všichni z Fimfára“.
Volné vstupenky s místenkou na závěrečný večer budou k dostání na každém čtení od 16.45 do 17 hodin. 
Permanentky na všechny fi lmy za 140 Kč je možno zakoupit v pokladně kina OKO od 1.11. 2006.
Město čte knihu na internetu: www.knihovnaspk.cz/mck/2006

PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU JEDNO ČÍSLO ZDARMA 
A MOHOU VYHRÁT VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

Se zajímavou novinkou přichází pro předplatitele Kulturního života Šumperka místní radnice, 
jež tento měsíčník vydává. Předplatné na příští rok totiž snížila ze stávajících 180 Kč na 132 Kč 
pro šumperské odběratele (doručuje roznášková služba), mimošumperští odběratelé, kterým 
KŽŠ distribuuje Česká pošta, pak zaplatí za dvanáct čísel místo 260 Kč pouze 240 Kč. Na stáncích 
přitom bude stát jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka předplatí, mohou navíc vyhrát volné vstu-
penky na některé pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, Kina Oko a Divadla, či někte-
rou z knižních publikací, jež do soutěže věnuje Městská knihovna.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, 
tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří si koupí listopadové nebo prosincové číslo Kulturního 
života, mohou pouze vyplnit a zaplatit přiloženou složenku.  -zk-
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„Šumperský festival Blues Alive završil loňským 
ročníkem první dekádu své existence. Nadále se 
se však snažíme navázat na to nejlepší, co bylo 
v minulých letech oceněno návštěvníky i médii. 
Tedy představovat, pokud možno jako první 
v České republice, velké hvězdy světové blueso-
vé scény, seznamovat s aktuálními trendy žánru 
a novými tvářemi domácí a evropské provenien-
ce a v neposlední řadě ukázat, že bluesová hudba 
nabývá v dnešním světě mnoha podob, které se 
často nenechávají svazovat konzervativními pra-
vidly,“ říká ředitel pořádajícího Domu kultury 
Vladimír Rybička. Letošní ročník mezinárodní 
přehlídky, jež svým významem již dávno přesáh-
la hranice republiky a patří mezi nejprestižnější 
akce svého druhu v Evropě, je podle něj výjimeč-
ný zejména délkou trvání. Festival totiž zahájí již 
ve středu 15. listopadu v místním divadle neob-
vyklý projekt nazvaný Blues noční čekárny, jenž 
se uskuteční v rámci koncertního cyklu Klasika 
Viva. Na něj pak ve čtvrtek večer naváže první fes-
tivalový koncert s podtitulem Retro Blues Alive.

„Protože nám tentokrát „kalendář přál“ a stát-
ní svátek 17. listopadu vychází na pátek, rozhod-
li jsme se celý festival o jeden den prodloužit. 
V Šumperku se tedy začne hrát už ve čtvrtek       
16. listopadu, další dva hlavní koncerty pak 
jsou na programu v pátek a sobotu,“ prozrazuje 
Rybička. Na programu podle něj nechybí ani tra-
diční páteční koncert v klášterním kostele, který 
letos rozezpívá svitavský sbor Iuventus, kino Oko 
pak nabídne snímek o Johnnym Cashovi Walk 
The Line, sobota se ponese mimo jiné i ve zname-
ní akustického odpoledne a závěrečnou tečkou za 
každým festivalovým dnem budou noční jam ses-

sions ve foyer Domu kultury, v pivnici U dřevařů 
a místním klubu Music Machine.

Blues noční čekárny v rámci Klasiky Viva
Začátek jedenáctého ročníku Blues Alive 

se ponese ve znamení Blues noční čekárny. 
Zajímavý projekt připravili organizátoři festivalu 
ve spolupráci s tvůrcem cyklu koncertů Klasika 
Viva Romanem Janků. Ve středu 15. listopadu 
nabídnou od sedmé hodiny večerní v divadelním 
sále neobvyklé představení v podání souboru Na 
2 západy. „Divadelní představení, během které-
ho zazní verše Josefa Kainara doprovázené jeho 
vlastní hudbou, je zatím ojedinělým počinem 
v České republice. O Kainarových hudebních 
ambicích se totiž mnoho nehovoří, i proto by měl 
být tento projekt, který je součástí letošního Blues 
Alive, příjemným zpestřením sezony,“ soudí tvůr-

BLUESOVÝ FESTIVAL NABÍDNE PESTRÉ MENU

Do třetí pětiletky vstupuje letos mezinárodní přehlídka Blues Alive, jež se v listopadu uskuteční 
nejen v Šumperku, ale také v dalších dvou desítkách českých, slovenských a polských měst. Již 

jedenáctý ročník festivalu, na který se sjíždějí bluesoví fajnšmekři z celé země i zahraničí, odstartuje 
v úterý 14. listopadu satelitním koncertem v Polsku. Hlavním festivalovým městem však i nadále 
zůstává Šumperk, v němž se od 15. do 19. listopadu uskuteční tři hlavní koncerty a řada nejrůz-
nějších doprovodných akcí. Vyznavači blues se tak mohou těšit nejen na vystoupení zámořských 
i evropských hvězd, ale také na domácí kapely a jednotlivce, jež se představí v místním Domě kul-
tury. Chybět nebude ani koncertování v klášterním kostele, tradiční tematické sobotní odpoledne 
a noční jam sessions, jejichž dějištěm se kromě foyer Domu kultury stanou pivnice U dřevařů a šum-
perský klub Music Machine.

Stejně jako všechny ročníky i ten loňský jubilejní 
se těšil velkému zájmu veřejnosti. Letos pak čekají 
posluchače hned tři hlavní koncerty.       Foto: -pk-
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tance a herecké improvizace tak podle něj vzniklo 
originální představení, které překonává hranice 
obvyklého hudebního recitálu. „Blues o věčném 
čekání na poslední vlak je totiž nestárnoucím 
tématem,“ dodává Janků.

 
Retro Blues Alive
Speciální vzpomínkový projekt Retro Blues 

Alive připravili organizátoři festivalu v rámci prv-
ního hlavního koncertu, který je na programu ve 
čtvrtek 16. listopadu ve 20 hodin v Domě kultu-
ry. Jeho myšlenka je oproti dramaturgii běžných 
hlavních festivalových koncertů opačná: předsta-
vit během jednoho večera nikoli nové tváře či ty, 
kteří na Blues Alive už několik let nebyli, nýbrž 
právě umělce, kteří za minulých deset let obzvláště 
zaujali. Večer přitom bude rozdělen do tří bloků.

V prvním vystoupí brněnský Hoochie Coochie 
Band, který si pozval řadu zajímavých domá-
cích hostů, například Marka Hlavicu, Stana 
The Mana, Marcela Flemra, Hanku Říhovou 
či Míru Kašpara, a jehož vystoupení se tak sta-
ne jakýmsi „ofi ciálním jam sessionem“. Podobně 
je pojatý i slovenský blok, v němž bude úlohu 
„home bandu“ plnit bratislavský Bluesweiser 
s hosty Erichem Bobošem Procházkou, Silvií 
Josifoskou, Jánem Liteckým Švedou a Norem 
Červenákem. Jako americký host pak vystoupí 
kytarista a zpěvák Michael Roach, jeden z nejlep-
ších představitelů tzv. piedmont blues z východ-
ního pobřeží USA, který velmi zaujal na čtvrtém 

ročníku Blues Alive v roce 1999.

Iuventus v klášterním kostele
Gospely a spirituály se ponesou v pátek 17. lis-

topadu klášterním kostelem. V rámci programu 
letošního Blues Alive zde vystoupí pěvecký sbor 
Iuventus, složený vesměs ze studentů a absolven-
tů svitavského gymnázia. „Dlouho jsme pátrali po 
sboru schopném zpívat právě gospely. Po konzul-
taci se sbormistrem Šumperského dětského sboru 
Tomášem Motýlem jsme oslovili svitavský sbor, 
který v létě absolvoval dvouměsíční turné po jižní 
Americe a se svým repertoárem zde sklidil velký 
úspěch,“ popisuje ředitel Domu kultury Vladimír 
Rybička. Své pěvecké umění podle něj předvede 
Iuventus v pátek od druhé hodiny odpolední.

Hlavní hvězdy
Letošní dramaturgie festivalu se při výběru 

„hvězdných“ účinkujících zaměřila na scénu, kte-
rá patří v bluesovém kontextu k nejpopulárněj-
ším a také historicky nejvlivnějším: na chicagské 
blues. V této souvislosti je nepochybně největším 
jménem kytarista a zpěvák Bob Margolin, který 
proslul dlouholetou spoluprací s legendárním 
Muddym Watersem a má na kontě řadu sólových 
alb, z nichž mnohá patří k absolutní bluesové 
špičce devadesátých let.

Bobu Margolinovi budou nepochybně zdatně 
sekundovat jednak nositel slavného jména Phil 
Guy, mladší bratr proslulého Buddyho Guye, se 

Bob Margolin, hlavní hvězda Blues Alive 2006, si na 
festivale v Chicagu zahrál s Hubertem Sumlinem, 
zastáncem téhož postu před rokem.   Foto: archiv

S kapelou Nocna Zmiana Bluesa přijede charis-
matický Slawek Wierzcholski (vlevo), fenomenální 
harmonikář a zpěvák, jenž je dnes jedním z těch, 
kteří polskému blues udávají směr a „prodávají“ jej 
do zahraničí.  Foto: archiv
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stavitel ryzí chicagské současnosti, bez nadsázky 
kultovní kytarista Studebaker John.

Mezi hlavní hvězdy se ovšem směle řadí i v sou-
časnosti nejpopulárnější osobnost silné polské 
scény, harmonikář a zpěvák Slawek Wierzcholski 
s jeho kapelou Nocna Zmiana Bluesa, dále 
domácí či spíše „mezinárodní“ Petra Börnerová 
Band s maďarským kytaristou Zsoltem Benkö 
a konečně slovenský „žijící klasik“ Peter Radvány 
s kapelou Bonzo & The Resonators.

Nové tváře
Muzikanti, kteří se zatím ještě nestačili zcela 

vepsat do povědomí publika, mají na Blues Alive 
otevřené dveře díky pravidelné jarní přehlídce 
Blues Aperitiv, jejíž hlavní „cenou“ pro vítěze je 
pozvání ke koncertování ve foyer Domu kultury, 
a pokud se osvědčí, také do hlavního programu 
Blues Alive ve velkém sále následující rok.

Loňskými vítězi, kteří všechny předpoklady 
bezezbytku splnili, jsou pražský Strašidelný elek-
trik band a polské duo Easy Street.  Z letošního 
Blues Aperitivu pak vzešly dvě polské kapely 
Teenage Beat a Women Blues Band a česká Dr. B. 
Lues, jež se představí na pódiu ve foyer Domu 
kultury. Česko-slovenská formace Bluestouch si 
navíc zahraje v polském Chorzowě a olomouc-
ký Bluesberg, který obdržel cenu diváků Blues 
Aperitivu, bude ke slyšení a vidění v rámci dopro-
vodného programu na některém z jam sessionů.

Festivalové přesahy
Cílem festivalu Blues Alive je představovat 

nejen muzikanty hrající „čisté blues“, ale nahlížet 
na tento žánr také ze strany různých mixů a cros-
soverů, případně vnímat fenomén blues spíše 
po stránce pocitu a hudebního či textového. 
Tito umělci se pravidelně představují v rámci 
sobotního odpoledního bloku, během něhož se 
v minulých letech představili například šansoni-
éři či folkoví písničkáři. A ani letošní ročník není 
výjimkou.

Sobotní tematické odpoledne bude letos pat-
řit Kanaďanovi Tysonu Cosbymu s projektem 
Atlantic Cable, pohybujícím se kdesi mezi blu-
es a hardcorem, českému písničkáři Jardovi 
Traband Svobodovi s jeho zcela novým sólo-

vým repertoárem a britskému rockerovi Philu 
Shöenfeltovi v nezvyklé sestavě pouze v duu 
s houslistou Pavlem Cinglem.

Zajímavé hudební přesahy se ovšem „vloudi-
ly“ i do programu hlavních večerních koncertů 
v osobách Ira Paula Caseyho, fenomenálního 
slide-kytaristy a především písničkáře, srovná-
vaného například s hvězdou současné neo-fol-
krockové vlny Damienem Ricem, a Američana 
Brada Strattona, který se po létech na skok vrací 
do Čech, v nichž pobýval v minulé dekádě, aby 
jednorázově na objednávku Blues Alive obnovil 
skupinu Snake Eaters.

Doprovodný program
Doprovodný program Blues Alive 2006 je 

bezesporu zatím nejrozsáhlejší v dějinách fes-
tivalu. Návštěvníci budou moci navštívit diva-
delní představení Blues noční čekárny, mohou 
zhlédnout proslulý životopisný fi lm o Johnnym 
Cashovi Walk The Line, poznají „odvrácenou 
stranu blues“ prostřednictvím gospelového a spi-
rituálového programu pěveckého sboru Iuventus 
v klášterním kostele, mohou se zúčastnit páteč-
ní dopolední vycházky Šumperkem s historic-
kým výkladem a samozřejmě mohou probdít tři 
noci po sobě při jam sessionech, jejichž dějištěm 
budou po skončení hlavního večerního programu 
hned tři místa, a to foyer Domu kultury, pivnice 
U dřevařů a hudební klub Music Machine.

Jeden z loňských vítězů červnového Blues Aperitivu 
pražský Strašidelný elektrik band se představí letos 
na hlavním pódiu ve velkém sálu Domu kultury. 
 Foto: archiv
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1. listopadu 1926 (před 80 lety) se narodil v Pískově Josef Utěšený, člen odbojové skupiny severomo-
ravských vlastenců, 31. března 1945 zavražděný gestapem na střelnici u Bratrušova.

19. listopadu 1926 (před 80 lety) zemřel v Šumperku Hans Hönig, obchodník, organizátor kulturní 
a vlastivědné práce v Šumperku, v roce 1896 zakladatel šumperského muzea. Narodil se 27. října 1854 
v Šumperku.

26. listopadu 1996 (před 10 lety) zemřel v Bonnu Hans (Johny) Klein, německý žurnalista a poli-
tik, tiskový atašé řady německých vyslanectví, tiskový mluvčí olympijských her 1972 v Mnichově, za 
bavorskou CSU 1990 - 1996 člen Spolkového sněmu a ministr spolkové vlády. Narodil se 11. července 
1931 v Šumperku.  -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

Zájem médií
Ani letos neuniká festival Blues Alive velkému 

zájmu médií. Kromě deníků a Českého rozhlasu 
Olomouc, který pořídí kompletní záznam všech 
šumperských koncertů, bude dění ve velkém sále 
Domu kultury v pátek a v sobotu sledovat kame-
ra České televize, která 18. prosince odvysílá 
ze šumperského bluesování hodi-
nový sestřih na programu ČT 
2. Šumperský festival však 
pronikne na televizní 
obrazovky již začátkem 
listopadu - v úterý 
7. listopadu bude 
pořad Dobré ráno 
s Českou televizí 
z Moravy a Slez-
ska věnován právě 
žánru blues. Poběží 
přitom od šesté hodi-
ny ranní, o tři hodiny 
později ho pak v celo-
státní repríze odvysílá 
program ČT 2. 

Vstupenky již v předprodeji
Všichni, kteří si nechtějí listopadové bluesová-

ní nechat ujít, by si měli včas opatřit vstupenky. 

„Doporučuji všem, aby si vstupenky zavčas kou-
pili nebo objednali. Na festival se sjíždějí fanoušci 
z celé republiky a také Evropy. Místní by proto 
neměli spoléhat na poslední chvíli a vstupen-
ky si koupit, jinak hrozí, že se do sálu nedosta-
nou,“ připomíná ředitel Domu kultury Vladimír 
Rybička, podle něhož jsou lístky k dostání i na 

adrese www.ticketportal.cz. Čtvrteční 
hlavní koncert přitom přijde na 

250 Kč, páteční koncertování 
v klášterním kostele na 50 Kč 

a večerní hlavní koncert na 
350 Kč. Za sobotní téma-

tické odpoledne a tře-
tí hlavní koncert pak 
zájemci zaplatí 420 Kč. 
Koupit si však mohou 
za 800 Kč i zvýhodně-

nou permanentku na tři 
hlavní koncerty, případně 

dvoudenní permanentku 
na páteční a sobotní kon-

certování za 650 Kč. K oběma 
permanentkám dostanou jako 

dárek „cédéčko“ z loňského jubilej-
ního ročníku. Z materiálů a podkladů 

 Domu kultury 
 zpracovala Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr
Podrobné informace k desátému ročníku Blues Alive naleznete na internetové adrese  www.bluesali-

ve.cz. Vstupenky na všechny festivalové koncerty si lze zakoupit v pokladně Domu kultury, případně 
zarezervovat na čísle 583 214 276, e-mail: dksumperk@dksumperk.cz.
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PŘED PADESÁTI LETY ZAČALO VYSÍLAT ŠUMPERSKÉ OKÉNKO

Bylo pondělí 29. října 1956. V 18 hodin a třicet 
minut se v šumperských domácnostech, kde měli 
tzv. rozhlas po drátě, ozvalo několik taktů skladby 
Alfonse Jindry „Na čtyřech strunách“. Hlasatelka 
(hlasatel?) oznámila vznik Šumperského okénka, 
které mělo vysílat zprávy tehdejšího Místního 
národního výboru v Šumperku. Scénář první-
ho vysílání se pohříchu nedochoval, takže neví-
me, zda se ozvala jako první hlasatelka Jiřina 
Janáčková nebo herec Jaroslav Rava. K dobro-
volným průkopníkům rádia patřili dále Jiří Jirgl, 
František Pösl a údajně duchovní otec vysílání 
náměstek předsedy MNV Josef Senczak. 

Vysílací studio tvořil malý kamrlík v podvěží 
radnice, odkud vedla modulační linka do radi-
ouzlu na poště. Relace se předtáčely na jakýsi 
magnetofon a pásky se získávaly z Čs. rozhlasu 
v Ostravě. Jednalo se o vyřazený materiál, takže 
se trhaly a rozlepovaly. Posluchači kvůli tomu 
zprvu mnohdy 
celé čtvrthodinové 
vysílání neuslyšeli. 
V obsahu najde-
me již od  počátku 
rozhovory s tehdy 
významnými osob-
nostmi města - 
například s primá-
řem porodnice Fr. 
Gazárkem, primá-
řem kožního oddě-
lení O. Marečkem 
a dalšími. Školské 
záležitosti vysvět-
loval například 
ředitel jedenáctileté 
střední školy (gym-
názia) Oldřich Skládal. Historické zajímavosti 
o Šumperku a regionu zprostředkovávali právník 
M. Zapletal a archivář a kronikář H. Kubík. 

Vedle toho se pochopitelně objevovaly pří-
spěvky, které působí z dnešního pohledu mnoh-
dy úsměvně. Snad se nikoho nedotknu, když uve-
du dva příklady. V Šumperku tehdy byly očivid-
ně velké problémy s neplatiči domovních daní. 
Okénko na to zareagovalo 30.11. 1956 kouzel-

nou rozhlasovou scénkou. Tatík přichází domů 
„v roztoužené náladě - ovšem ne opilý“. Zdržel se 
někde, protože, jak říká, „byla výplata, a to je vždy 
důvod k veselí“. Manželka ho ale plísní: „Tatínku, 
tatínku. Blíží se Vánoce, nemáme zaplacenou daň 
z baráku … a ty takto vyvádíš.“ Taťka se brání, ale 
mamka mu to vpálí: „To je vždy tvoje řeč. Však 
dobře víš z posledního rodičovského sdružení, jak 
nás nabádali soudruzi učitelé, abychom pomohli 
MNV splniti příjmy. Nevíš, jak nám říkali, co naše 
děti všechno potřebují? Nevíš, jak již obdržela 
škola z doplňkového rozpočtu opětně potřebnou 
částku pro žákovskou jídelnu? A co ta družina, 
kde ještě potřebují poličky pro aktovky? Neviděl 
jsi, jak to mají naše děti na zemi? To všechno 
bychom mohli našim dětem pomoci zařídit, 
nebude-li nás muset MNV upomínat. Však se 
podívej - opětně penále - opět jsme dlužni. A co 
děti? A ty takto mluvíš! Kdyby tak mluvili všich-

ni, tak bychom 
špatně hospoda-
řili.“ Taťka, dojatý 
k slzám, se kaje 
a odhodlaně končí: 
„Hned zítra pošlu 
poslední splátku 
v letošním roce za 
náš barák, abych 
neměl před naši-
mi dětmi nečisté 
svědomí.“ Mamka 
sice ještě chvíli 
brblá, ale nakonec 
dává taťkovi večeři. 
Platební morál-
ka posluchačů 
se, tuším, musela 

okamžitě zvednout nejméně o 52,85%.
V té době republiku ohrožoval nepřítel, ofi ci-

álně označovaný za „Nepřítele č. 1“. Asi se domní-
váte, že se jednalo o imperialisty v čele s USA. 
Chyba lávky! Tímto nepřítelem byli potkani. Do 
studia byli kvůli tomu koncem listopadu pozvá-
ni tři olomoučtí deratizéři. Jejich šéf vysvětlil 
posluchačům nebezpečí z hlediska „matrikální-
ho“ (kolik že jeden potkan může vyprodukovat 

Kolektiv redakční rady Šumperského okénka v r. 1966. 
 Foto: archiv
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Na závěr do éteru pateticky zvolal: „S potkany 
bojujeme již od pravěku.“ 

Čas pak neúprosně běžel. Vysílalo se několikrát 
týdně, dobré relace, jak už to tak bývá, střídaly 
relace slabší, vybavení studia se zlepšovalo... Přišel 
čtvrtek 17. února 1994. V 17 hodin zaznívá zněl-
ka. Hlasatelka, redaktorka M. Jeřábková, zdraví 
posluchače a připomíná, že za mixážním pultem 
usedá již 25 let technik J. Žák: „Znělka která prá-
vě doznívá, otevírá Šumperské okénko, a hned 
musíme dodat, že dnes ho otevřela naposledy. 

Loučení jen zřídkakdy bývá veselé, ale tentokrát 
není smutek na místě, protože za necelých 14 dní 
předáme zpravodajské žezlo šumperskému tele-
viznímu studiu S.“ 

Nebyla to sice úplně pravda, protože znělka se 
ozvala ještě při repríze pořadu druhý den v pátek 
v 10 hodin, ale poté se tento nepřeslechnutelný 
šumperský fenomén odmlčel navždy. Scénáře, 
které se, až na zmíněnou výjimku, dochovaly 
kompletně v sedmadvaceti kartonech, jsou skvě-
lou kronikou města. Díky za vaše úsilí, přátelé!
 -polách-

Objekt Gen. Svobody č. 22, lépe řečeno jeho 
zadní trakt, se v „Proměnách“ objevil již v květnu 
1996, starší historie však byla zmíněna jen okrajo-
vě. Původně se jednalo zřejmě o selskou usedlost 
vesnického charakteru, k níž patřily nějaké pol-
nosti. Zakladatel šumperského muzea H. Hönig 
zanechal náčrtek typického statku - dvě stavení, 
čp. 48 a 49, spojené zdí s velkou branou do dvora. 
Na mapě z roku 1836 je navíc dvůr uzavřen napříč 
dalším objektem, jímž byla nepochybně původně 
stodola. Prvními známými majiteli byla Barbara 
Pfeifferová, respektive Josef Tegel. 

Usedlost je však spojena především s pod-
nikatelskou rodinou Wagnerů, která pocháze-
la z Nedvězího na Zábřežsku. Franz Wagner se 
přestěhoval do Šumperka v roce 1783, kde se 
oženil a asi v roce 1789 koupil čp. 49. Záhy poté 
se v Šumperku objevuje i jeho bratr Karel a spolu 
založili textilní fi rmu „Bři Wagnerové“, která byla 
v roce 1805 povýšena jako první v Šumperku na 
c.k. privilegovanou fi rmu. V té době (r. 1804) je 
Karel Wagner uváděn jako majitel obou stavení - 
čp. 48 i 49. Přestavba domů je ovšem spojena až 
s jeho synem Karlem Adolfem Wagnerem, který 
se stal jedním z největších textilních podnikatelů 
v Šumperku - mimo jiné byl v roce 1842 iniciáto-
rem založení první mechanické přádelny lnu na 
Moravě, jejímiž podílníky byli mimo jiné i Ober-
leithnerové. Wagner se ovšem věnoval i politice. 
V roce 1848 byl, jakožto velitel šumperské národ-
ní gardy, zvolen poslancem říšského sněmu v Kro-
měříži a v roce 1850 se stal prvním zvoleným sta-
rostou Šumperka. Stavba dnešní budovy proběhla 

někdy na přelomu třicátých a čtyřicátých let deva-
tenáctého století a podle zmíněného H. Höniga se 
jednalo v té době o velmi moderní stavbu.

Znalec šumperské architektury dr. P. Zatloukal 
ji charakterizuje následovně: „Když jeden z prv-
ních místních průmyslníků, C. Wagner, přistoupil 
k přestavbě a spojení svých dvou domů, nechal 
střídmé průčelí novotvaru akcentovat portálem, 
vymezeným dvěma dórskými kanelovanými 
(žlábkovanými - pozn. ách) sloupy. Objekt, ve své 
době proslulý jako nejmodernější dům ve městě, 
nezůstal však osamocený. Stejný, dnes bohužel 
anonymní stavitel v ještě větší míře jeho koncepci 
rozvinul při stavbě o něco mladšího nájemního 
domu E. Oberleithnera.“  Zatloukal tím mys-
lí palác Starobranská č. 20 (naproti papírnic-
tví). Oním anonymním stavitelem byl s největší 
pravděpodobností Ignac Richter, který přišel do 
Šumperka z Moravské Třebové a ve třicátých 
a čtyřicátých letech 19. století zde a v okolních 
obcích vytvořil řadu skvělých návrhů novostaveb 
a přestaveb (např. kostela v Bludově), mimo jiné 
právě ve službách Oberleithnerů. 

Wagner byl úspěšným starostou a zasloužil se 
významně o rozvoj města. Hůře se mu však vedlo 
jako podnikateli, a když ve druhé polovině 50. let 
mechanická přádelna upadla do potíží, dávali to 
podílníci za vinu právě jemu. To byl hlavní důvod, 
proč Wagner na funkci starosty v roce 1858 rezig-
noval a znechucen odešel nejprve do Moravské 
Třebové a poté do Olomouce, kde nakonec zemřel. 
Dalším majitelem námi sledovaného domu se stal 
Josef Spielfogel. O tom však příště. -ách-    

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
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Stavba dnešní budovy na ulici Gen. Svobody 
22 proběhla někdy na přelomu třicátých 
a čtyřicátých let 19. století a jednalo se v té 
době o velmi moderní stavbu. Stavitelem 
byl s největší pravděpodobností Ignac 
Richter, který přišel do Šumperka z Morav-

ské Třebové a v Šumperku i okolních 
obcích vytvořil řadu skvělých návr-

hů novostaveb a přestaveb. 
 Reprofoto a foto: 

 J. Pavlíček
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NA CESTÁCH SE ŠUMPERSKÝM DĚTSKÝM SBOREM

 neděle 18. června
„Dnes večer krásné počasí přímo vybí-

zí k povyražení si,“ řekl sbor a odjel do Itálie. 
První noc máme zajištěnu v prvotřídním devě-
tačtyřicetilůžkovém autobusovém apartmánu. 
Exkluzivním bonusem společnosti je probuzení 
všech účastníků zájezdu (42 dětí, 5 dospělých   
a 2 řidiči - taky dospělí)) v kraji benátském neda-
leko města zamilovaných.

 
BENÁTKY pondělí 19. června
Všemožně vyzbrojeni proti pravému italskému 

horku se oproti mírně znuděným místním staro-
usedlíkům nadšeně naloďujeme a šploucháme si 
to do centra Benátek. Zde nastupujeme na pra-
videlnou autobusovou linku po kanálu Grande 
až k Ponte di Rialto, nejznámějšímu benátskému 
mostu, kde chvíli nad vodou balancujíce fotoge-
nicky pózujeme a zběžně zkoumáme ty levnější 
(zlatnické) krámky...

Prosluněným bludištěm mnohdy až neuvěřitelně 
úzkých uliček pokračujeme na San Marco tradičně 
plné holubů. Absolvujeme kupodivu rychlou fron-
tu ke vchodu do baziliky sv. Marka, která celému 
náměstí svou dech vyrážející mohutností a naopak 
propracovanou drobností zlatem zářících mozaik 
zcela jednoznačně vévodí. Ještě krátký rozchod na 
první pohledy (a zrádné zmrzliny) a kolem benát-
ských lvů, Dóžecího paláce, mostu Vzdechů a věz-
nice zpět k lodi a na pevnou zem.

Pod Jesolským sluncem... opěvujeme mamin-

činy svačiny a chystáme oblíbenou konfrontaci 
našich letošních plavkových modelů na pláži 
příjemně rozvlněného Jaderského moře. Voda 
je slaná... mokrá... a místy až dravá (my s plav-
kami na šňůrku se raději držíme pod vodou...). 
Horkokrevní Italové mlsně z povzdálí přihlížejí 
celé naší čvachtavé taškařici, po chvíli, ignorová-
ni odcházejí... přesně jak bylo již doma avizováno 
... uf. 

Dnes nás k spánku ukládá hlavní město pro-
vincie Benátsko. Vážené město je jako osobnost, 
má svou povahu, své charizma, dýchá. Taková je 
i Padova. Proplétáme se ulicemi, které by mohly 
vyprávět o staletích, přesto večer co večer ožíva-
jí jako převážná většina ulic italských měst, aby 
pohltily davy svých nespoutaných zábavychti-
vých obyvatel.

S fotoaparáty v plné zbroji vyslechneme zna-
menitý výklad našich rozených Padovanek 
a konečně zpíváme na jemném bílém štěrku 
nedaleko malé kašny, s cvičiteli Aikida v pozadí. 
Teď už se stmívá docela. Ještě míříme k chrá-
mu San Antonio, který se nakonec jmenuje 
Augustin... je už tma...

 
VSTŘÍC TOSKÁNSKU úterý 20. června
Dnes již míříme do Toskánska, krajiny neko-

nečných vinic, olivových hájů a malebných měs-
teček v kopcích. Do Toskánska, které umělcům 
všeho druhu vždy zeširoka otevíralo svou náruč... 
no, tak uvidíme...

San Gimignano - „Středověký Manhattan“, 
toto přízvisko vzbuzuje již v autobuse tichou 
zvědavost, šíří se tajemné spekulace... Skutečnost 
však nakonec předčila všechny fantastické před-
stavy. Kamenné mrakodrapy, tedy věže sloužící 
kdysi k obraně města, již z dálky upozorňují na 
někdejší obchodní a správní důležitost toho-
to dnes již spíše turistického centra... okamžitě 
vyrážíme na prohlídku! A v divení neustáváme! 
Třetí tisíciletí v plném proudu a tady si klidně 
stojí celé středověké město. Dobové vývěsky nad 
přeplněnými krámky, restaurace s předzahrád-
kami, typická italská pohoda posunutá pěkných 
pár století zpět.

Zneužívaje rozlehlého kostelního schodiště na 
Před chrámem sv. Marka v Benátkách. 
 Foto: archiv šds
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malém náměstí, zpíváme kolemjdoucím turis-
tům první předkrm večerního koncertu.

Po párečkové večeři na parkovišti již vyrážíme 
vstříc zběsilému výsadku na výpadovce u pra-
starých hradeb a tvoříme svou organizovanou 
nosičskou karavanu ke kostelu Sant´ Antonio... 
A odzkoušet a do gala.

Sami zmámeni půvabem večera snažíme se 
okouzlit několik nespěchajících. Nechceme 
nijak rušit návštěvníky restauračních zařízení, 
kráčíme živými ulicemi pomalu, klidně, mlč-
ky, jen zpěv s námi přichází a o pár metrů dál 
je zase pryč. Radost v našich očích (již dávno 
není otázkou povinného sborového bontonu) 
je parádně nakažlivá. Tak pojďte přece s námi, 
vždyť je to tak romantické... A opravdu, někteří 
se spěšně domáhají placení, pokračují nenápad-
ně za neznámým modrým přeludem. Příjemné 
zjištění...

Publikum se dostavilo, koncert tedy může 
začít. Prostředí nezapomenutelné, atmosféra 
nám dobře známá, některé tituly nebezpečně 
napadeny zdánlivě nevinnými zmrzlinami (ale 
laik jistě odpustí), horko příslušející těmto země-
pisným šířkám (tavící se peleríny...), obličeje 
posluchačů spokojené, místy snad i překvapené, 
tradiční Černé oči na závěr, myšlenky zaměstna-
né koncertem ještě dlouho po sbalení klavíru.

NÁMĚSTÍ ZÁZRAKŮ  středa 21. června
Ráno po snídani odrážíme do Pisy. Procházíme 

obyčejným rozpáleným městem, ale ke změně 
této situace stačí jediný vysoký oblouk, kterým 

vcházíme na Piazza dei Miracoli. Po pravé stra-
ně zástupy lidí, po levé pak čtyři nejdůležitější 
památky proslulé Pisy obklopené neuvěřitelně 
zeleným krátce střiženým trávníkem. Vyrážíme 
na rychlý slalom mezi prodavači a turisty, žha-
víme fotoaparáty, navzájem se ztrácíme a znovu 
nalézáme. Všichni pohromadě pak prohlížíme 
památky podrobněji a třídíme informace nabité 
autobusovým výkladem...  Naproti Baptisteriu 
ční do výše nejstarší památka náměstí, Dóm. 
Pokračujeme až k nejznámější Šikmé věži, jejíž 
vstupné je vyšší než ona sama, tudíž se kocháme 
pohledy zvnějšku... Nezapomenutelné... A vůbec, 
je horko, pojeďme se koupat.

Středomořská siesta: V rámci rekonvalescence 
hlasivek a zchlazení hlav ťapeme k moři,  horlivě 
nasávajíce blahodárnou sůl. Hotelové vody jsou 
pro nás uzavřeny, tudíž zakoušíme lehkou píseč-
nou tlačenici na pláži veřejné. Šťastně křepčíme 
unášeni vlnami... Mezitím se u autobusu děje 
složitá alchymie spojená s přípravou uzeného 
s kaší v tropických podmínkách... Jak široké jsou 
úsměvy příchozích čochtanů při pohledu na tu 
krásu!! Děkujeme Vám, naši obětaví hrdinové!

Florencie ve večerním hávu: Na vyhlídce 
u bronzové kopie Michelangelova Davida, spo-
lu se zapadajícím sluncem, shora koukáme na 
věhlasnou perlu Toskánska, z úcty k této tiše 
oblékáme svá stále ještě nová černá trička. Tomu 
říkám velkolepé představení v celé kráse. Nuže, 
sestupme tedy do hýřících hlubin velkoměsta... 
Zvědavě plujeme šeřícími se ulicemi. K první 
zastávce ohromením nás donutí kostel Svatého 
Kříže, posvátné místo fantiškánů. Troje mohut-

Koncert v kostele sv. Augustina v San Gimignano. 
 Foto: archiv šds

Náměstí zázraků v Pise.  Foto: archiv šds
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né dveře v průčelí z vícebarevného mramoru 
ukrývají místa posledního odpočinku slavných 
velikánů. Dále za zvuku jakési bubenické parády 
k Dómu Santa Maria del Fiore, jež bývá se svou 
grandiózní kopulí nazýván srdcem města. Tento 
zelenobílý kolos patří ke stavbám, které se, ať 
děláte, co děláte, stejně nikdy nevejdou na foto-
grafi i celé. Italským večerním rejem se dostáváme 
až na Piazza della Signoria. Okamžitě se rozhlíží-

me po tom tak málo oblečeném Davidovi, avšak 
co to! Naše pohledy tvrdě narážejí na odpornou 
plochou obrazovku, která zde pro davy zvědavců 
vysílá jakousi show, ještě k tomu v italštině! Tomu 
říkám faux pas, drazí Italové... Nicméně velikost 
tohoto místa se naštěstí nedá zmařit nějakým 
drzým výstřelkem moderní doby, nasvětle-
ný Palazzo Vecchio vzbuzuje setsakramentský 
respekt. Poprvé procházíme kolem prastarých 
soch a sousoší, ověřujeme jejich nepravost (kdy-
by mě nechali ve sladké nevědomosti...). Posléze 
vstupujeme na náměstí ohraničené sloupořadím 
galerie Uffi  zzi, shlížejí na nás desítky soch uměl-
ců všeho druhu, projdeme až k řece Arno plné 
odlesků světel, nerušeně se kocháme.

Zpět stejnou cestou. Chce se nám sice tro-
chu zpívat, jenže ten hlučný orchestr před 
Palazzo Vecchio... jsme z těchto impertinentních 
naschválů již docela rozladěni! Dospěláci ovšem 
opět vědí, jak na nás (léta praxe...) , při konzu-
maci pravé fl orentské pizzy rázem zapomínáme 
na veškerá příkoří... Hana Kucharčíková

 Pokračování příště

Milena Valušková / Krajina nepoznaná

Listopadovou výstavou je v Galerii soubor pra-
cí olomoucké autorky, která v letech 1978 - 1983 
absolvovala na pražské FAMU obor umělecké 
fotografi e. Vystavuje ale už od počátku sedmde-
sátých let a nejčastějším tématem její volné práce 
je vedle komponovaných zátiší především příro-
da, zpřítomněná v ní detailem trav a keřů. Je to 
zahrada v poloze snu, ve spočinutí v tom, co trvá, 
vrací se a obnovuje.

Účinnost snímků Milena podtrhuje způsobem 
zpracování, ve kterém nervní síť trav někdy pod-
kládá textilií, jindy překrývá keře vírem pada-
jícího listí. Podobně jako malíř v obraze, vrství 
a řadí za sebe projekční plochy a utváří jimi 
prostorové plány svých fotografi í. Rodí se v nich 
krajina nová, panensky nedotčená, ve svém bez-
časí světlem prozářená. A přece nakonec ustoupí 
prostředky do pozadí. 

„Ryba je chycena a síť zapomenuta“ (mistr 
Čuang, 4. - 3. století před n. l.), zůstává obraz, kte-

rý mluví sám řečí beze slov a zjevných záměrů.
Výstavu uvede ve středu 1. listopadu v 18 hodin 

Milenin bratr, teolog, básník a grafi k Rostislav 
Valušek. Potrvá do neděle 3. prosince a letoš-
ní program Jílkovy galerie v termínu od 6. do            
31. prosince uzavře sochař Pavel Hošek (ročník 
1976), žák Jindřicha Zeithammla z pražské AVU. 
O něm více v příštím čísle Kulturního života.
Přijďte, jste zváni. Miroslav Koval  

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Zahrada, 2002, fotografi e, 50 x 60 cm

Motýli s Michelangelovým Davidem ve Florencii. 
 Foto: archiv šds
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Pátek 27. října v 16 hodin
DŽEMFEST 2006
MIG 21, PRIESSNITZ, O5&RADEČEK, NELL(pl), GANG ALA BASTA a mnoho dalších. 7. ročník 
festivalu se koná za fi nanční podpory města Šumperka. Vstupné 149 Kč

Úterý 14. listopadu v 19 hodin v Divadle Šumperk
KLASIKA VIVA: Blues noční čekárny
Texty a melodie J. Kainara v podání souboru Na 2 západy. Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 16. listopadu až sobota 18. listopadu
BLUES ALIVE XI.
Mezinárodní festival pořádá Dům kultury Šumperk pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje 
Ivana Kosatíka, starosty Města Šumperka Zdeňka Brože a senátora Adolfa Jílka. Akce se koná za 
fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Města Šumperka, Města Chorzówa 
a Velvyslanectví USA v Praze, Hudební nadace OSA a Nadace Českého hudebního fondu.
Bližší informace na stránkách www.bluesalive.cz. Generální partner: Daňové poradenství Tomáš 
Paclík. Hlavní partneři: Radegast, Severomoravská energetika - Skupina ČEZ. Partneři: British 
Council, Víno Marcinčák Mikulov, Penam, Chance - sázkové kanceláře, JVK Software, Rýznar Jiří 
- Zábřeh, STK- Jesenická 3071. Mediální partneři: Česká Televize, Čro Olomouc, Čro Praha, Tv 
Morava, Rádio Kiss Morava 96,5 Fm, Rádio Rubi 97,1 Fm, Radio eM 107,6 Fm, MF Dnes, Týden 
na severu, Šumperský a jesenický deník, Freemusic.cz, Twoj Blues, Kulturní magazín UNI, Muzikus, 
Juke Box Hero, Šumperský zpravodaj, Kulturní život Šumperka, Jesenický týdeník, Rej.cz, INFO - 
program kultury v Olomouci  

Čtvrtek 16. listopadu ve 20 hodin ve velkém sále DK
1. HLAVNÍ KONCERT - Retro Blues Alive
BLUESWEISER(SK) + hosté: Erich Boboš Procházka, Silvia Josifoska, Ján Litecký - Šveda, Noro 
Červenák, HOOCHIE COOCHIE BAND(CZ)+ hosté: Marcel Flemer, Hanka  Říhová, Minuta ticha, 
Míra Kašpar, Stan The Man, Marek Hlavica, Charlie Slavík, MICHAEL ROACH(USA) 
Od 24 hodin Jam Sessions: Foyer DK - Bluesweiser, pivnice U  dřevařů - Hoochie Coochie Band, 
Music Machine - Bluesberg  Vstupné 250 Kč

Pátek 17. listopadu od 14 hodin v klášterním kostele
Pěvecký sbor Iuventus Svitavy (CZ)
Vystoupení sboru, který se zabývá gospelem a spirituálem v rámci Blues Alive XI.   Vstupné 50 Kč
                                      
Pátek 17. listopadu od 14 hodin v kině Oko
Walk The Line
Životní příběh Johnnyho Cashe o hudbě, drogové závislosti a velké lásce k June Carterové. 
 Vstupné 50 Kč    
   
Pátek 17. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
2. HLAVNÍ KONCERT 
Teenage Beat (PL), Woman Blues Band (PL), Strašidelný Elektrik Band (CZ),Petra Börnerová feat. 
Zsolt Benkö (HUN, SK, CZ), Paul Casey (GB), Phil Guy Blues Band feat. Bruce Feiner (USA), 
Studebaker John (USA)

DŮM KULTURY
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Bluesberg, Music Machine - Woman Blues Band  Vstupné 350 Kč

Sobota 18. listopadu od 13 hodin ve velkém sále DK
Atlantic Cable (CAN/CZ), Jarda Traband Svoboda (CZ), Phil Shöenfelt a Pavel Cingl (GB/CZ)

Sobota 18. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
3. HLAVNÍ KONCERT 
Dr. B. Lues (CZ), Easy Street (PL), Snake Eaters (USA/CZ), Bonzo & The Resonators (SK), Nocna 
Zmiana Bluesa + Slavek Wiercholski (PL), Bob Margolin (USA) 
od 24 hodin Jam Sessions: Foyer DK - Dr. B. Lues, pivnice U dřevařů - Bluesberg, Music Machine 
- Easy Street Společné vstupné na oba sobotní koncerty 420 Kč
 Cena permanentky (pá,so + CD) 650 Kč, cena permanentky (čt,pá,so + CD) 800 Kč

Úterý 21. listopadu až středa 22. listopadu od 9 do 17 hodin v prostorách DK 
Prezentační výstava Škola
Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.                           Vstup volný

Čtvrtek 23. listopadu ve 19.30 hodin ve velkém sále DK
Čechomor
Po roce máte opět možnost setkat se s Čechomorem v Šumperku! Kapela v létě vydala DVD „Stalo sa 
živě“ a má za sebou vlakové turné a turné po USA. Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 280 Kč 
 (Sál je na stání! Na balkon je možno zakoupit místenky - omezený počet!)

Sobota 25. listopadu od 9 hodin do 13 hodin  ve velkém sále DK
Horování 2006
Hory z pohledu všech živlů. Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů, milovníků extrémních sportů 
a přírody.  VÍTR - vzuchoplavec Svatopluk Kuča a fi lm o přeletu přes nejvyšší horu světa, OHEŇ - 
výstup Martina Loewa na nejvyšší činnou sopku světa Cotopaxi, ZEMĚ - Fraňo Travněnec v nejhlubší 
propasti v ČR, VODA - Ivan Orel -  nejvyšší hory světa jsou pod vodou. Host: Ronny Persan trekking 
Čínou ke K2. Doprovodný program: Jeseníky z objektivu Ivo Netopila, Filmová scéna (Přeměny Tater, 
Za hranicemi tmy, Amazonia Vertical a další). KDO VYLEZE, VYHRAJE! - Soutěž v lezení na umělé 
stěně pro děti i dospělé.  Vstup volný                
HLAVNÍ PROGRAM od 16 hodin   Vstupné 99 Kč, děti do 6 let zdarma
Hlavním partnerem Horování je pivovar HOLBA,a.s., akci dále podpořily fi rmy Tilak a knihkupectví Tón.
 
Středa 29. listopadu od 20 hodin ve velkém sále DK
Setkání s Michalem Suchánkem, Richardem Genzerem a Josefem Cardou
Jemný a inteligentní humor nenapodobitelné trojky z pořadu Tele Tele! Mediální partneři: Týden na 
severu. Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den koncertu 220 Kč

Čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin v klubovně č. 1
Léčba nemocí jater, žlučníku a velkých kloubů
Přednáší Ing. Miroslav Hrabica. Vstupné 60 Kč

Sobota 2. prosince od 19 hodin v G-klubu
Vladimír Merta
Umělec mnoha tváří, vystudovaný architekt a fi lmový režisér, jehož muzikantská tvorba sahá od kla-
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vé projekty, scénickou a fi lmovou hudbu až po folklorní hudbu.  Vstupné 70 Kč

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2006
3., 9. a 17. prosince   ADVENTNÍ KONCERTY
12. prosince  VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY 
14.- 17. prosince  VÁNOČNÍ TRHY ŠUMPERSKÝ KAPR
18. prosince  ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS - Račte si přát

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 29. října 
Tomáš Švéda - V záři barev / malba 
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.
 
Od 1. listopadu do 3. prosince 
Milena Valušková - Krajina nepoznaná (fotografi e)
Vernisáž proběhne ve středu 1. listopadu v 18 hodin za přítomnosti autorky. S podporou grantu 
Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.

Jižní křídlo DK
Od 1. do 23. listopadu 
Výstava prací studentů SOŠ a SOU železničního, stavebního a památkové péče Vstup volný
                                      
POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 29. října v 15 hodin ve velkém sále DK
O králících
Dva králíci, jeden velký klobouk a veselé písničky v muzikálku s herci Divadla Genus z Brna.  
 Vstupné 40 Kč

Neděle 12. listopadu v 15 hodin ve velkém sále DK
Povídání o sluníčku
Loutkový muzikál Divadla Matěje Kopeckého o sluníčku, které náhodou spadne na zem. 
 Vstupné  40 Kč
                  
Neděle 26. listopadu v 15 hodin ve velkém sále DK
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Klasická pohádka s písničkami a loutkami v podání tří herců Divadla Koráb z Brna. Vstupné 40 Kč

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, nové tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@
dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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Čtvrtek 26. října v 19 hodin v D 123
TAJEMSTVÍ SLOV
Scénář a režie: Isabel Coixet, Španělsko 2005, psychologické drama, 112 minut, české titulky 
V komorním psychologickém dramatu řeší režisérka postupné sbližování dvou lidí, které ústí v jejich vzá-
jemnou zpověď. Na osudu hrdinky poukazuje na utrpení, které museli prožít lidé během balkánské války. 
Film je věnován Inge Genefk, spoluzakladatelce Mezinárodní rehabilitační rady pro oběti mučení. Ceny: 
Španělské výroční ceny Goya: nejlepší fi lm, nejlepší režie, nejlepší produkce, nejlepší původní scénář, nej-
lepší herec v hlavní roli, nejlepší scénář.   Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Čtvrtek 2. listopadu v 19 hodin v D 123
ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ
Scénář a režie: Francois Ozon, Francie 2005, 82 minuty,  psychologický, české titulky
Film Čas, který zbývá je o vztahu k vlastnímu umírání. Hlavní hrdina chce tento čas prožít o samotě a věno-
vat se jen sám sobě. Režisér Ozon  natočil tento fi lm jako druhý ze zamýšlené trilogie a je to snímek, na který 
se nedá zapomenout. Je totiž velice osobní, otevřený a přímočarý  a pojednává bez sentimentu o věcech, 
týkajících se každého člověka. Ceny: MFF ve Valladoidu 2005: Stříbrný klas, Cena pro nejlepšího herce.     
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 9. listopadu v 19 hodin v D 123
ANGEL  A
Scénář a režie: Luc Besson, Francie 2005, 91 minuta, romantická komedie s fantastickými i kriminální-
mi prvky, české titulky
Kultivovaný snímek  nabízí srovnání s legendárním Wendersovým Nebem nad Berlínem. Oba snímky jsou 
černobílé, v obou hraje důležitou roli atmosféra města  a v obou se pojednává o andělech na zemi. Komorní 
snímek těží především z nevšedního obrazu jakoby vyprázdněné podzimní Paříže, ze zajímavé hudby Anji 
Garbarek i z rozdílné fyziognomie protagonistů.   Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Čtvrtek 16. listopadu v 19 hodin v D 123
SHOW ZAČÍNÁ
Režie: Stephen Freas , Velká Británie, USA 2005, 103 minuty, smutná hudební komedie, české titulky
Smutná komedie z divadelního prostředí vychází ze skutečných událostí, kdy bohatá vdova Laura 
Henderson koupí  v londýnském Soho zchátralé divadlo  a spolu s uměleckým ředitelem jej změní na 
divácky atraktivní music hall, který vstoupil do historie britské divadelní zábavy. Ceny: Cena americké 
Národní fi lmové rady:nejlepší herecké obsazení, Cena kruhu londýnských fi lmových kritiků, Oscar - 
nominace nejlepší herečka a kostýmy, Britské nezávislé fi lmové ceny - nejlepší britský nezávislý fi lm.     
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
                   
Čtvrtek 23. listopadu v 19 hodin v D 123
BUBLINA
Režie: Steve Soderbergh, USA  2005, 73 minuty, psychologické drama, české titulky, DVD projekce 
Hrdinové smutného příběhu jsou obyčejní lidé, žijící v dusné atmosféře malého města, kteří si snad ani 
ne-uvědomují otupující každodenní rutinu. Žijí ve svých „bublinách“ v odevzdané rezignaci a bez emocí. 
Režisér točil v reálných prostředích a s neherci.  Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč 

Legitimace člena FK na rok 2006 stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před představením. 
Program tohoto kina najdete na www.rej.cz, www.spkakce.com. Promítání v sále  D 123 s omezeným počtem 
míst, možnost občerstvení před promítáním.

ART KINO
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Hoochie Coochie Band a hosté
Brněnská kapela, jež na Blues Alive hrála snad 

nejčastěji, byť ji najdeme na plakátech jen tří roční-
ků: 1999, 2001 a 2005. Kvarteto, vedené kytaristou 
a zpěvákem Janem Švihálkem, však patří k pilným 
návštěvníkům všech šumperských bluesových 
akcí a nikdy není třeba jej přemlouvat k nočnímu 
jamování. Bylo tedy nasnadě, že při realizaci myš-
lenky vytvořit jakýsi „home band“, se kterým by se 
v roli sólistů představily další české hvězdy z minu-
lých ročníků Blues Alive, padla volba právě na něj.
A koho si tedy Hoochie Coochie Band do svého 
bloku pozval jako hosty? Marka Hlavicu není 
třeba pravidelným návštěvníkům představo-
vat - byl moderátorem většiny ročníků festivalu 
a neodmyslitelně k němu patří. Kytarista Marcel 
Flemr a zpěvačka Hanka Říhová na sebe upozor-
nili v roce 2002 na Blues Aperitivu jako členové 
kapely Buddy Wonders. Zvítězili a o rok později 
- už s novou rytmikou a pod názvem Roadcasters 
- dostali svůj blok na hlavním pódiu.

V Praze domestikovaný skotský kytarista a zpě-
vák Stan Th e Man patří k největším hvězdám zdejší 
scény, na Blues Alive vystoupil třikrát, naposledy 
vloni coby neofi ciální host, kdy si při jam sessionu 
s Hubertem Sumlinem plnil jeden z dávných snů. 
Míra Kašpar je v kontextu tohoto festivalu dalším 
„produktem Blues Aperitivu“ - málokdy vídanou 
přirozeností, nadhledem a původním reperto-
árem potěšil porotu v čele kapely Walkin´ Blues 
Band v roce 2001, téhož roku měl premiéru před 
publikem Blues Alive ve foyer a o rok později na 
hlavním pódiu. 

Zajímavostí, poněkud vybočující ze základ-
ního „zadání“ prezentovat vesměs ty muzikanty, 
kteří v minulých letech na Blues Alive hráli, bude 
spolupráce Hoochie Coochie Bandu s brněn-
skou hiphopovou formací Minuta ticha, se kte-
rou v poslední době „na vedlejšák“ hraje Jan 
Švihálek. 

Bluesweiser + hosté
Slovenská scéna je programově zastupována na 

Blues Alive každý rok hned několika soubory. Pro 
letošní Retro Blues Alive byl jako „home band“ 
zvolen Bluesweiser Juraje Turteva. Nejen proto, 
že patří mezi nejlepší slovenské bluesové kapely, 
ale je z nich stylově zřejmě nejfl exibilnější. Poprvé 
hrál už na třetím ročníku festivalu v roce 1998, 
podruhé až o pět let později. Kromě toho zde byl 
ale Juraj Turtev k vidění v roce 2000 v čele své dal-
ší kapely Dura & Blues Club a vloni byl jedním 
z protagonistů jugbandu Veteráni zo Salon Dore.
Letošní hosté Bluesweiseru jsou bez nadsázky 
spanilou jízdou slovenské bluesové scény: Erich 
Boboš Procházka coby nejlepší slovenský hráč 
na foukací harmoniku, zpěvačka Silvia Josifoska 
je ve svém žánru  právem považována za sloven-
skou vůdčí osobnost, Ján Litecký Šveda je jakým-
si „kmotrem“ slovenské bluesové scény, Noro 
Červenák, leader zvolenské kapely ZVA 12-28 
Band, je bezpochyby slovenským bluesmanem 
nejoriginálnějším, zejména co se týče prožitku, 
ale i autorského rukopisu. 

Michael Roach
Jako zahraničního hosta Retro Blues Alive jsme 

zvolili kytaristu, harmonikáře a zpěváka Michaela 

NA BLUES ALIVE SE PŘEDSTAVÍ HOSTÉ Z ČECH, 
EVROPY I ZÁMOŘÍ

Několik desítek hudebníků se v polovině listopadu sjede do Šumperka na jedenáctý ročník pres-
tižního 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.

Michael Roach.  Foto: archiv
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v čerstvé paměti ze čtvrtého ročníku v roce 1999. 
Roach je už po léta jedním z nejlepších předsta-
vitelů tzv. Piedmont blues, stylu, typického pro 
východní pobřeží Spojených států. Svůj čas dělí 
mezi aktivní muzicírování a pořádání workshopů 
a vyučování dějin afroamerické kultury, zejména 
bluesové hudby. Přednášel i na tak významných 
školách, jako je americký Smithsonian Institute či 
britská Oxford University. 

Iuventus
Pěvecký sbor Iuventus je složen vesměs ze stu-

dentů a absolventů svitavského gymnázia, kde 
vznikl v roce 1988. Za dobu své existence proces-
toval řadu evropských zemí, má na svém kontě 
čtyři samostatná alba a v repertoáru kromě kla-
sických skladeb také řadu spirituálů a gospelů. 
A právě tuto svou tvář odhalí návštěvníkům Blues 
Alive na již tradičním kostelním koncertě. 

Teenage Beat
Na postupu polské kapely Teenage Beat z letoš-

ního Blues Aperitivu se porota shodla jednomy-
slně. Hlavní ozdobou tři roky existující kapely je 
jeden z nejuznávanějších polských harmonikářů 
Lukasz Rumpel. Kapela se zaměřuje především na 
kalifornské west coast blues, okrajově i na chicag-
ský sound. 

Women Blues Band
Polské plně akustické trio je sice zatím na začát-

ku své cesty, porotu Blues Aperitivu však zcela 

odzbrojilo nejen neobvyklou dívčí sestavou, ale 
zejména naprostou přirozeností a čistotou svého 
projevu, zajímavým repertoárem a nevšedními 
úpravami známých nejen bluesových, ale i soulo-
vých standardů. 

Strašidelný elektrik band
Jeden z vítězů loňského Blues Aperitivu, pražská 

bluesrocková kapela Strašidelný elektrik band, 
zaujala mezinárodní porotu především originál-
ním repertoárem z dílny leadra Petra „Bubáka“ 
Bubláka a jeho svérázným kytarovým i pěveckým 
projevem. Letos postoupila na hlavní pódium. 

Petra Börnerová Band Feat, Zsolt Benkö
Zajímavý a stále populárnější společný pro-

jekt zpěvačky Petry Börnerové (ex-Hand‘s Free 
Blues Band), slovenského bubeníka Tomáše 
Bobrovniczkého (ex-Bluesweiser, ZVA 12-28 
Band, Roadcasters aj.) a několika maďarských 
hudebníků v čele s vynikajícím kytaristou Zsoltem 
Benkö. Skupina nalezla vlastní tvář především 
v čím dál originálnější interpretaci nejen klasic-
kých standardů, ale i převzatých méně „provaře-
ných“ písní světového repertoáru. 

Paul Casey
Písničkář Paul Casey je dnes považován za 

jednu z největších nadějí irské hudební scény. 
Předchází jej pověst výjimečného slide kytaristy, 
zpěváka a skladatele. Paul Casey přichází s nekon-
venčním spojením moderních kytarových stylů 
a odlehčených groovů, aniž by jeho hudba ztratila 
cokoli z tradiční bluesové zemitosti. Debutové al-
bum Songs in Open Tuning vyšlo Caseymu v září 
2005 a z něj vyňatý singl Something‘s Gotta Give 
se s velkým ohlasem hrál v rádiích po celém Irsku 
a USA. 

Phil Guy Blues Band Feat, Bruce Feiner
Ne, není to shoda jmen: Phil Guy je skuteč-

ně mladším bratrem dnes zřejmě nejslavnějšího 
aktivního bluesového kytaristy Buddyho Guye! 
Oba bratři se narodili v Louisianě a oba začínali 
v kapele místní hvězdy, harmonikáře Rafula Neala. 
Philův hráčský styl, pro svou modernost a sklon 
k funky rytmům poněkud odlišný od Buddyho, 
zalahodil uchu dalších bluesových velikánů typu Women Blues Band.  Foto: archiv
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Juniora Wellse, Sona Sealse, Koko Taylor, Memphis 
Slima, Roda Piazzy či Johnnyho Rawlse, kteří si jej 
zvali do svých koncertních kapel či na nahrávání 
desek. Paralelně se věnuje vlastní kariéře jako lea-
der a natáčí alba pro známé labely typu Delmark 
či JSP. V poslední době spolupracuje se slavným 
bluesovým  producentem Brucem Feinerem, ten 
bude coby varhaník a saxofonista také zvlášt-
ním hostem tohoto výjimečného koncertu. 

Studebaker John
Studebaker John Grimaldi pochází z italské 

čtvrti Chicaga. Život mu změnil koncert Hound 
Doga Taylora, jedné z nejvýznamnějších osob-
ností chicagské scény šedesátých a sedmdesátých 
let. Tehdy se John rozhodl po Taylorově vzoru 
hrát na slide-kytaru. O tom, že se dopracoval 
opravdového mistrovství, svědčí nejen jeho nabi-
tý koncertní diář, ale také řada vydaných alb. 

Atlantic Cable
Momentálně v Praze žijící Kanaďan - světoběž-

ník Tyson Cosby hrával na ulicích blues i postrock 
v klubech s kapelou Squall. Nyní si říká Atlantic 
Cable a na debutu Darwin Avenue si vypůjčuje ze 
všech tradičních žánrů a přitom i udržuje vlastní 
tvář. Můžeme ho bezesporu přiřadit k současné 
vlně lo-fi  písničkářů, podstata jeho hudby má ale 
blíže k přístupu, který je typický pro „berlínské 
Australany“ - každého musí v první řadě napad-
nout zejména Hugo Race. Podobně pracuje s tem-
nými odstíny Charleyho Pattona a Sona House, 
s dekadentní atmosférou Kurta Weilla, s psy-

chedelickými náladami a noisovými plochami. 

Jarda Traband Svoboda
Jeho vystoupení na Blues Alive bude jednou 

z prvních příležitostí zhlédnout jeho nový pro-
gram a jisté je jedno: známý multiinstrumentalis-
ta (kytara, klarinet, akordeon ad.) Svoboda ten-
tokrát jako hlavní instrument zvolil ten nejméně 
očekávaný: harmonium. Nechme se překvapit. 

Phil Shöenfelt a Pavel Cingl
V Praze už léta žijícího britského rockera 

Phila Shöenfelta samozřejmě zná každý, kdo 
se jen trochu zajímá, co se na domácí scéně 
děje. V kontextu Blues Alive připomeňme, 
že zde vystoupil v roce 2003 jako člen mezi-
národní kapely Fatal Shore, která zaslouženě 
sklidila velký ohlas. Tentokrát přijíždí poprvé 
takříkajíc sám za sebe v komornější sestavě, 
jen s houslistou své kapely Pavlem Cinglem. 
Protože je ale Phil duší rocker s často přizná-
vaným vztahem k hudbě mississippské Delty, 
rozhodně nečekejme nějaký bezzubý folk... 

Dr. B. Lues
Skoro přesně pět let po svém vzniku, kdy se 

dva zakládající členové kapely, kytarista Víťa 
Marek a klávesista Honza Havrda potkali na 
festivalu v polské Ziebici, zahráli Dr. B. Lues 
nadšenému publiku Blues Aperitivu a porotu 
potěšili skutečně mladým pohledem na americ-
kou bluesovou klasiku, energií, kterou dokázali 
předat hledišti, i dobře vybraným repertoárem. 
Kapela si vyzkoušela koncertování nejen v rod-
né lokalitě v okolí Hradce Králové, ale i na řadě 
festivalů a koncertů doma i v tradičně dob-
ré bluesové muzice velmi otevřeném Polsku. 

Easy Street
Živoucím dokladem toho, že Blues Alive 

stírá a zároveň rozšiřuje své hranice, je i účast 
tohoto polského dua, jež se na festival pro-
bojovalo z červnového Blues Aperitivu 2005. 
Dvojice v klasickém složení kytara - fouka-
cí harmonika hraje především countryblue-
sové standardy. Po úspěšných dvou blocích 
ve foyer na loňském Blues Alive duo tento-
krát čeká zatěžkávací zkouška ve velkém sále. 

Phil Guy.  Foto: archiv
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Američan Bradley Stratton vyryl na české scé-
ně tak hlubokou brázdu, že se ji nikomu pořádně 
nepodařilo zasypat a vzpomíná se na něj dodnes. 
A nejen vzpomíná: kdykoliv ze svého zaoceán-
ského domova zajede na návštěvu do Čech a pří-
ležitostně, byť třeba jen pro jediné vystoupení, 
svolá bývalé muzikantské kumpány, vždycky je to 
záruka skvělého koncertu. Snake Eaters se drama-
turgie Blues Alive snaží do programu zařadit už 
několik let, neboť v jejich hudbě cítí potenciál pro-
žitku, který přesně na tuto akci patří. 

Bonzo & Th e Resonators
Peter „Bonzo“ Radványi je jedním z před-

ních slovenských hráčů na resofonickou kytaru. 
Během svého muzikantského života hrál různé 
styly, blues ale vždy bylo jeho největší láskou. Jeho 
současný projekt je plně postaven na resofonic-
ké kytaře a Bonzově typickém syrovém zpěvu. 
Ačkoliv Bonzo & Th e Resonators směřují hod-
ně hluboko do bluesových dějin, jeden svérázný 
prvek přece jen obsahují: sólové vstupy druhého 
kytaristy Ivana Tomoviče, známého z Turtevova 
Bluesweiseru. Ovšem právě kontrast Bonzovy 
ortodoxní syrovosti a Tomovičovy moderní, chví-
lemi vpravdě až „marťanské“ hry dodává kapele tu 
pravou jedinečnost. 

Nocna Zmiana Bluesa & Slawek Wierzcholski
Skutečně, fenomenální harmonikář a zpěvák 

Slawek Wierzcholski je dnes jedním z těch, kteří 
polskému blues udávají směr a „prodávají“ jej do 
zahraničí. Zároveň působí i jako festivalový dra-
maturg a příležitostný publicista v časopise Twój 
blues. 

Bob Margolin
Bob Margolin patří k nejuznávanějším kytaris-

tům současné bluesové scény. Dnes sedmapadesá-
tiletý muzikant se poprvé proslavil v letech 1973 
- 1980 jako člen doprovodné kapely Muddyho 
Waterse. Po odchodu z Watersovy kapely se 
Margolin vydal na sólovou dráhu a po několika 
nepříliš úspěšných letech podepsal zkraje deváté 
dekády kontrakt s významným chicagským labe-
lem Alligator, jehož se stal během pár let opo-
rou. Čtyři zde vydaná alba Down In Th e Alley 

(1993), My Blues And My Guitar (1995), Up And 
In (1997) a Hold Me To It (1999) patří z oblasti 
bílého blues bez nadsázky k tomu nejlepšímu, 
co v devadesátých letech vzniklo. Zatím posled-
ním titulem Margolinovy diskografi e je skutečná 
lahůdka: na své první album pro neméně pres-
tižní vydavatelství Telarc kytarista přizval v roce 
2003 někdejší Watersovy spoluhráče a další blu-
esové klasiky „staré školy“, pianistu Pinetopa 
Perkinse, harmonikáře Careyho Bella, bubeníka 
Willieho „Big Eyes“ Smithe či kytaristu Huberta 
Sumlina, a výsledek nahrávání dostal všeříkají-
cí název All - Star Blues Session. Bob Margolin 
je nepochybně hlavní hvězdou Blues Alive 2006. 

Veteráni zo Salon Dore
Po loňském úspěšném vystoupení na sobotním 

odpoledním jugbandovém dýchánku a několika 
satelitních koncertech se příležitostná slovenská 
sestava kolem Juraje Turteva a Jána Liteckého 
Švedy vrací, aby blues přinesla tam, kam (také) 
patří: do kriminálu. Co více dodávat...? 

Bluesberg
Olomoucký Bluesberg se už několikrát probojo-

val do fi nále Blues Aperitivu, v konečném pořadí 
měl ale vždycky smůlu. Až letos jej do role jednoho 
z postupujících na Blues Alive vystřelilo hlasování 
publika, které mu s velkým náskokem přiřklo prv-
ní místo. Kapela, navazující na tu nejlepší tradici 
domácího „písničkářského bluesrocku“, zosob-
něnou třeba Vladimírem Mišíkem nebo Ivanem 
Hlasem, své fanoušky určitě ani tentokrát nezklame. 

Bluestouch
S různými obměnami v sestavě se kapela obje-

vuje na bluesové scéně od roku 2004. Dva zakláda-
jící členové Georges Jacques a Martin Král´ovský 
procházejí s dalšími členy kapely od klasického 
blues obohaceného pouze tónem saxofonu, skrz 
devítičlenný band s perkusemi a klávesami, až 
k dnešní funk - bluesové podobě v takřka ustá-
lené sedmičlenné sestavě. Dnes je Bluestouch 
mladá evropská kapela hrající energické funky - 
blues protkané slovenskými texty, vybroušenými 
aranžemi, okořeněné tříčlennou dechovou sekcí 
pod vedením francouzského tenorsaxofonisty, 
a to vše podpořeno dokonalou českou rytmikou. 
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HOROVÁNÍ 2006: HORY Z POHLEDU VŠECH ŽIVLŮ

Letošní program Horování se ponese v duchu 
všech čtyřech živlů, které horstva formují. Země, 
voda, oheň a vzduch jsou elementy, díky kterým 
hory vznikají, ale které postupně horstva také 
zničí. OHEŇ zastoupí výprava na nejvyšší sopku 
světa. ZEMI představí cesta do nejhlubší propasti 
na našem území. VZDUCHem se proletíme nad 
nejvyšší horou světa a VODA odhalí, že nejvyšší 
hory světa jsou skryté pod vodou. Diváci budou 
svědky výpravy na nejvyšší sopku světa, kde díky 
ohni, tedy sopečné činnosti, hory vznikají.  

Fraňo Travěnec diváky zavede do země v potá-
pěcí výstroji. Fraňo podlehl magii potápění do 
nejhubší propasti v ČR, která se nachází v pří-
rodní rezervaci Hůrka u Hranic. Na  webových 
stránkách http://propast.czweb.org je více infor-
mací, včetně řezu propastí pro lepší představu 
o její hloubce a jejích podvodních jeskyních. 
Fraňo má od roku 1975 osmnáct set ponorů, což 
představuje téměř devět set hodin. Maximální 
hloubka ponoru s heliem je 110 m do Hranické 
propasti v roce 1981. Přesto nebylo dna hranic-
ké propasti zatím dosaženo a vypadá to, že ještě 
dlouho nebude! 

Živel oheň zastoupí Martin Loew, který povy-
práví o své cestě Ekvádorem, o tvrdém životě 
indiánů, kteří žijí roztroušeni po svazích i těch 
nejzastrčenějších hor, a výstupu na nejvyš-
ší činnou sopku světa Cotopaxi, jejíž 
úžasně pravidelný kužel dosahu-

je výšky 5.867 m n. m. 
Na plavbu balónem nás do svého koše naloží 

vzduchoplavec Svatopluk Kuča. Nejen, že se 
vypravíme s fi lmem na přelet přes Himálaje, 
ale dozvíme se o fascinujícím světě, který teprve 
nedávno pro lidstvo objevili bratři Mongoliérovi. 

Skalní horolezce potěší Ronny Persan, který 
byl členem doprovodného týmu, který puto-
val na K2 z čínské strany. V klubovně poběží ve 
smyčce fi lm o výstupu nevidomého horolez-
ce na Gerlachovský štít Za hranicemi tmy, fi lm 
Přeměny Tater o změnách ve velehorách našich 
východních sousedů, dále budou návštěvníci 
moci zhlédnout fi lm Amazonia Vertical, který 
upoutal již na minulém Horování a jenž je o nej-
vyšší stolové hoře Amazonie. Ve foyer bude nain-
stalována výstava fotografi í Jeseníků z objektivu 
Ivo Netopila.

Horování je připraveno uvítat své návštěvníky 
poslední listopadovou sobotu již od devíti hodin 
soutěží v lezení na umělou stěnu pro všechny 
věkové kategorie „Kdo vyleze, vyhraje“. Od 16 ho-
din začínají přednášky a doprovodný program, 
kterými provede charizmatický létající horal Alda 
Navrátil. Vstupné na dopolední program se nevy-
bírá. Odpolední program je za 99 Kč. 

Hlavním partnerem Horování je pivovar Holba. 
Soutěž v lezení podpořily fi rmy Tilak, Rockplast - 

Karel Macháček a knihkupectví Tón - 
Jitka Coufalová.   Kamil Navrátil

Martin Loew povypráví o své cestě Ekvádorem a o výstupu na nejvyšší činnou sopku světa Cotopaxi, jejíž 
úžasně pravidelný kužel dosahuje výšky 5.867 m n. m.  Foto: -ml-
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Datum Titul Skupina Čas Cena
So 4.11. Švédský stůl Klubové představení VK 19.30 60 Kč
Čt 9.11. Hello, Dolly! S2,VK,X 17.00 120 Kč
So 11.11. Marie Stuartovna P, VK 19.30 200 Kč
Po 13.11. Balet Praha Junior  VK 19.30 100 Kč/80 Kč
 Komorní soubor tanečního centra Praha - Konzervatoř
Út 14.11. Klasika Viva - Blues noční čekárny VK 19.00 
St 15.11. Město čte knihu - slavnostní ukončení VK 18.30
So 18.11. Marie Stuartovna F, VK, X 19.30 120 Kč
St 22.11. Marie Stuartovna G, VK, X 17.00 120 Kč
So 25.11. Růže z Argentíny Hudební divadlo Karlín Praha B, VK, X 19.30 180 Kč
St 29.11. Hello, Dolly! VK, X 19.30 120 Kč
Čt 30.11. Marie Stuartovna S, VK, X 17.00 120 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 28, p. Zetochová. Další informa-
ce 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. 

DIVADLO ŠUMPERK

Pro děti nastudovalo v letošní sezoně místní divadlo v režii Zdeňka Stejskala pohádku Krakonoš a duch. 
Představí se v ní mimo jiné Bohdana Pavlíková, která je i autorkou písniček, Petr Komínek, Alexandr 
Stankuš a František Čachotský.  Foto: Jiří Kalabis
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Jednou ze sil, které, zdá se, pulzují v některých 
osobnostech, je světlo. Světlo složené ze zázračné 
růžice barev. Barvy se objevují někde uvnitř člo-
věka a venku je vidí jenom, když je má v sobě.

Je to právě Otakar Hudeček, kdo objevil pla-
netu barevného blouznění, svůj druhý svět, 
který si umí malířsky přivolat díky své imagi-
naci a vzácnému dramatickému temperamentu. 
Utváří barevné dění, naznačující sounáležitost 
univerza. Opojná osvobodivá rozkoš se mísí 
s hrozivou příznačností v řeči barev, která uniká 
našemu chápání…

Obdivovatel moderny Otakar Hudeček se hlá-
sí k odkazu umělců z Blaue Reiter, k časnému 
období Kandinského, k energiím Piccasa a k Van 
Goghovi. Vystavoval v Benátkách, Mnichově, 
Dorfenu, Erdingu, Praze, Brně a Olomouci. 
Je zastoupen v soukromých sbírkách po celé 
Evropě, ale i v Sýrii a Kuvajtu. Jeho práce vlastní 
archiv Národní galerie v Praze a jsou ve sbírce 

Muzea umění v Olomouci. Od roku 2004 je čle-
nem Kunstverein Erding. 

Vernisáž prací Otakara Hudečka bude zaháje-
na v sobotu 11. listopadu v 19 hodin, před pre-
miérou Marie Stuartovny. Srdečně zveme! -vz-

OTAKAR HUDEČEK PŘEDSTAVÍ DVANÁCTÝ SMYSL

Když jsem se dozvěděl, že bych mohl v šum-
perském divadle inscenovat Schillerovu Marii 
Stuartovnu, velmi mě to zaujalo. Důvodů je více. 
Jde o klasický text, o klasické drama, jistě ne 
náhodou neustále uváděné téměř po celém světě. 
Ve všech divadlech, kde jsem pracoval, se hrálo, 
a mnohde i vícekrát (mnozí si pamatují první 
úspěšné uvedení tohoto textu v šumperském diva-
dle v hlavní roli s paní Jarynou Vysloužilovou). 
Vracejí-li se neustále divadla k tomuto tématu, 
musí to mít zřejmě nějaký důvod. Je to hra vzru-
šující svojí politickou aktuálností (takových je jistě 
celá řada), ale současně i osobními, velice lidskými 
problémy a tragédiemi lidí veřejně činných. Nejde 
o příběhy vymyšlené. Jde o historické postavy jed-
nající v historických souvislostech. Hra je psaná 
podle skutečných událostí. Nejde tedy o to „jak to 
dopadne“, ale o obraz stále se opakujících motiva-
cí lidského jednání, o analýzu podstaty (neměn-
né?) povahy lidské bytosti. 

Dalším důvodem, proč mě nabídka tohoto tex-
tu tak zaujala, je, že s podobným textem se dnes 

režisér působící na „volné noze“ může setkat prak-
ticky už jen u repertoárových divadel zřizovaných 
a hlavně fi nancovaných městem, regionem, stá-
tem. A takových divadel je stále méně. Jako houby 
po dešti vznikající různá divadla soukromá, závis-
lá na přízni diváků, vám podobný text nabídnout 
nemohou, a když, tak v nějaké „moderní“, „sou-
časné“, „generační“ podobě. Nedá se prý nic dělat, 
lidé se dnes potřebují hlavně bavit, popadat se za 
břicha a vyhazovat hole a klobouky. Přemýšlet tedy 
chce a je schopna zřejmě jen menšina. Povinností 
repertoárových divadel dotovaných v rámci kul-
turní politiky státem je uspokojení co nejširší 
divácké obce v místě, které divadlo platí. A tedy 
i uvádění vážných, v současné situaci „nekomerč-
ních“ titulů, jejichž znalost patří ke všeobecnému 
vzdělání a kulturní úrovni každého z nás. Proto 
existence takového divadla vždy svědčí o kulturní 
vyspělosti místa, jež je provozuje.

Ve světové dramatice existují slavné scé-
ny, slavné monology (Hamletův) a dialogy. 
V Marii Stuartovně jeden takový je. Dialog mezí 

V LISTOPADU MÁ PREMIÉRU 
SCHILLEROVA MARIE STUARTOVNA

Kukly, 2004, olej, sololit, 61 x 76 cm
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ležitost. Pro herce i režiséra. Měl jsem štěstí, že jsem 
celou řadu klasických her inscenoval (Hamleta, 
Leara …), Stuartovnu ještě ne. Další důvod, proč 
se na ní těšit. 

Herec repertoárového divadla je specifi cká 
profese. Nevystačí s osobitým projevem, hezkou 
tváří, přirozeným civilizmem. Musí umět zahrát 
„všechno“. Všechny žánry: komedii, drama, verše, 
musí umět zpívat, tancovat. Musí mít „techniku“. 
Když si někdo založí divadlo a hraje jen to, co 
„umí“, může si to dovolit v místě, kde je divadel 
víc, ale na Šumperk je to málo. Dnes se herecká 
technika, herecké „řemeslo“ na hereckých školách 
učí čím dál méně. Módní je „rozvíjení“ osobnosti. 
Pak ale přijde taková „rozvinutá“ šišlající osobnost 
do repertoárového divadla a je konec. Mladých 
nezkušených začínajících herců je v šumperském 
divadle celá řada, takže i pro ně je setkání s klasic-
kým veršovaným textem nezbytnou školou, jejíž 
absolvování se tomuto typu divadla jednoznačně 
vrátí. 

Najde-li vedení šumperského divadla odvahu 
podobně těžký text uvést, je potom, při tak malém 
počtu herců, paradoxně velmi jednoduché rozdělit 
role. Podíváte se, kolik je které postavě ve hře let, 
a je obsazeno. Herci si přečtou text a podle toho-
to klíče je jim více méně jasné, kdo co bude hrát. 
Takže jsou sebejistí a v hrdé pohodě. To je smrt 
umělecké práce. Tuto „jistotu a klid“ je třeba roz-
bíjet. To je prvním důvodem, proč jsem se rozhodl 
pro alternaci titulní role. Dalším důvodem je to, 
že Stuartovna byla historicky velice krásná a cha-
rismatická žena, jejímuž kouzlu a „čistotě“ podlé-
hali muži již po zhlédnutí jejího portrétu. Přitom 

to tak naivní, nevinná žena, jež se stala obětí 
intrik (jak se hra také někdy inscenuje a k čemuž 
Schillerův poněkud romantizující text svádí), 
zřejmě zdaleka nebyla. Podílela se bezpochyby na  
nejrůznějších intrikách a údajně i vraždách. Tento 
paradox mezi seriózně vypadajícím, přitažlivým 
a nevinně působícím člověkem a jeho skutečným 
charakterem mě, obzvláště v poslední době, velmi 
zajímá a připadá mi až extrémně aktuální. To jsou 
důvody, proč jsem se rozhodl obsadit do alternace 
úplně nezkušenou, začínající, opravdu půvabnou 
a opravdu nevinně působící mladičkou herečku, 
která by ale na podobný úkol vlastně vůbec neměla 
mít. Podaří se nám tvrdou prací dohnat chybějící 
hereckou techniku a přesvědčivě použít (zneužít?) 
její osobní charakterovou i profesní nevinnost tak, 
aby vypadala jako charakterotvorná pro postavu 
Stuartovny? Úkol téměř nemožný. Ale pro mě 
neobyčejně zajímavý a inspirující. Podobnou 
odvahu je třeba mít a podobná rizika podstupo-
vat. Jistota a poklidně tekoucí veletok jsou smrtí 
umění. Riziko jsem snížil tím, že jsem se s mladou 
herečkou i vedením divadla předem domluvil, že 
nepůjde-li to, od alternace se upustí a celá práce 
bude považována za studijní úkol. Pamatuji se, že 
kdysi bývalo poměrně běžné, že byl do těžké role 
jako alternace obsazen začínající herec, který ji 
dostal jako studijní úkol, zkoušel, ale nikdy nehrál. 
Jaká škola pro něho, jaký luxus pro divadlo. Já si 
myslím, že šumperské divadlo na ten luxus v tom-
to případě má. Vzejít z toho může v „nejhorším“ 
případě obrovská zkušenost pro mladého člověka 
i režiséra, anebo zajímavý a překvapivý výsledek 
pro všechny, nás i Vás diváky.  

 Jaromír Janeček, režisér

Jednu z nejvtipnějších a nejtemperamentněj-
ších operet Járy Beneše Růže z Argentíny přiveze 
v závěru listopadu do Šumperka pražské karlín-
ské divadlo. Opereta je tak trochu crazy a plná 
horoucích serenád „made in první republika“, 

které patřily ve své době ke šlágrům. V režii 
Libora Žídka ji s citem pro retro žánr nastudo-
vali Jan Přeučil, Jiří Štědroň a sólisté Hudebního 
divadla Karlín. Na tuto operetu se můžete těšit 
25. listopadu v 19.30 hodin. -vz-

KARLÍNSKÉ DIVADLO PŘIVEZE RŮŽI Z ARGENTÍNY

Zdeňka Rambousková - Letní imprese
Výstava malířky a grafi čky, která žije a tvoří v Šumperku, potrvá v divadelní galerii do 10. 11.
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Výstavní síň
�Církevní umění baroka a rokoka na 
Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Druhá výstava nejcennějších církevních pamá-
tek z období baroka a rokoka v našem regionu 
z cyklu „Ars longa, vita brevis“. Výstava potrvá 
do 7. prosince.

Galerie Václava Hollara
� Jaroslav Jelínek - Sama v moři
Autorská výstava představuje tvorbu akade-
mického sochaře Jaroslava Jelínka. Vystavované 
předměty bez vzletných témat zobrazují chaos 
dnešního výtvarníka jako sochaře, restaurátora 
a malíře. Výstava potrvá do 5. listopadu.
� My jsme k vám přišli zdaleka...
Výstava betlémů z Hornonitrianského muzea 
v Prievidzi bude zahájena vernisáží 16. listopadu 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. ledna 2007.

Rytířský sál
� Fauna a fl óra zatopených lomů Jesenicka
Výstava fotografi í o zatopených těžebních 
jamách a lomech z oblasti podhůří Rychlebských 
hor, Žulovské pahorkatiny a Zlatohorské vrcho-
viny. Výstava potrvá do 3. prosince.

Stálá expozice VM v Šumperku
� Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně. 
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.

Kostel Zvěstování Panny Marie 
� Koncerty a akce: 9. 11. 17 hodin - Město čte 
knihu, 10. 11. ve 13 hodin - imatrikulace stu-
dentů bakalářského studia, 17. 11. ve 14 hodin 
- festival Blues Alive XI., 28. listopadu  v 18 hodin 
- Koncert Šumperského dětského sboru 

Zábřeh
� Nejstarší zemědělci na Moravě
Výstava o nových objevech z mladší doby kamen-
né u Postřelmova potrvá do 25. listopadu.
Informace: tel. 583 413 646, e-mail: muzeum.
zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz. 

Mohelnice
� Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
� U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky 
v životě člověka - narození, svatbu, smrt a oby-
čeje s těmito mezníky spjaté, potrvá do 28. února 
2007.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz.

Loštice
� Stálá expozice Adolfa Kašpara
� Vztahy
Fotografi cká výstava Jindřicha Štreita mapu-
jící mezilidské vztahy bude zahájena vernisáží             
7. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá do               
31. prosince 
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.
lostice@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz.

Úsov 
� Lovecko - lesnické muzeum
Lovecko - lesnické muzeu na zámku v Úsově je 
v době od 1. listopadu 2006 do 31. března 2007 
uzavřeno.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

V pátek 17. listopadu je pro návštěvníky 
VM v Šumperku otevřeno 

od 9 do 13 hod., muzea v Zábřehu 
a v Mohelnici od 9 do 12 hod., v Lošticích 

od 8.30 do 12 hod. Kostel Zvěstování 
Panny Marie v Šumperku je 17.11.  

dopoledne uzavřen, od 14 hod. probíhá 
festival Blues Allive XI.
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Až do 3. prosince je ve Vlastivědném muzeu 
v Šumperku k vidění zajímavá výstava fotografi í 
s přírodovědnou tematikou - Fauna a fl óra zato-
pených kamenolomů Jesenicka. 

Zatopené těžební jámy a lomy jsou velmi cen-
nými mokřadními biotopy, které vznikly čin-
ností člověka. Sdružení Lacerta, vedené panem 
Lukášem Konečným, sleduje tyto biotopy už od 
roku 1998. V oblasti Jesenicka bylo dosud nalezeno 
a zdokumentováno celkem 121 zatopených těžeb-
ních jam na ploše asi 270 km2. Převážně (z 97%) 
jsou to alespoň částečně zatopené kamenolomy, 
malou část tvoří zatopené pískovny a těžební jámy 
kaolínu a jílů. Vzhledem k velkému počtu těchto 
lokalit na poměrně malé ploše lze tento stav ozna-
čit za republikovou, možná i evropskou raritu. 

Celé území se nachází v povodí řeky Odry. 
Veškerá voda je z něj odváděna do Polska - 
přesněji do Odry a dále do Baltského moře. 
Nejvodnatějšími toky této oblasti jsou Vidnávka 
a Černý potok.

Zatopené těžební jámy mají 
v celé oblasti obrovský význam pro 

udržení druhové roz-
manitosti živoči-

chů a rostlin, 

vázaných na vodní prostředí. Přítomnost těchto 
biotopů v poměrně suché oblasti Žulovské pahor-
katiny a podhůří Rychlebských hor je zejména 
pro obojživelníky doslova záchranou. Umožňují 
jim přežít a téměř nerušeně se vyvíjet. Můžeme 
zde vidět např. čolka velkého, horského i obecné-
ho, ropuchu zelenou, kuňku žlutobřichou, mlo-
ka skvrnitého nebo raka říčního, z rostlin např. 
okřehek menší, rosnatku okrouhlolistou, hruš-
tičku okrouhlolistou, lilii zlatohlávek, z orchidejí 
např. prstnatec plamatý nebo vemeník dvoulistý. 
Jedním z úspěchů Sdružení Lacerta je nalezení 
skokana skřehotavého a zeleného, jejichž výskyt 
nebyl do roku 2001 na Jesenicku zjištěn a potvr-
zen.

Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost se 
zajímavostmi přírody, se životem v mokřadních 
biotopech a v jejich okolí, s rozmanitostí a druho-
vou pestrostí životního prostředí Jesenicka a s jeho 
nevyčíslitelnou hodnotou. Návštěvník výstavy 
může vidět na makrofotografi ích organismy, se 
kterými se například vzhledem ke skrytému způ-
sobu života pod vodní hladinou nebo vzhledem 
k jejich malé velikosti běžně nesetká.
M a g d a 
Zmrhalová

MUZEUM PŘEDSTAVUJE 
FAUNU A FLÓRU ZATOPENÝCH KAMENOLOMŮ JESENICKA

Lom v Černé Vodě.  Foto: Lukáš Konečný
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AMĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 
V pátek 10. listopadu bude v době konání akce Město čte knihu omezeno půjčování knih z půjčovny pro 
dospělé od 16 do 18 hodin. O týden později, v sobotu 18. listopadu, je otevřeno.

Již druhé setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou nazvané „Z čajové konvičky 
pohádkové babičky“ pořádá ve čtvrtek 2. listopa-
du šumperská Městská knihovna, a to v půjčovně 
Sever na Temenické ulici. Pohádky ze své nejoblí-
benější knihy Špalíček veršů a pohádek bude od 17 
hodin v prostorách  knihovny Sever na Temenické 
ulici 5 číst Blažena Kučerová.

„Součástí každého klubového setkání je rovněž 
soutěž nazvaná Literární perličky,“ říká ředitel-
ka Městské knihovny Zdeňka Daňková. Na konci 

každého setkání tak budou podle ní vyhlášeny tři 
soutěžní otázky, vztahující se k tématu a obsahu 
klubového čtení. Každý soutěžící dostane svou lite-
rární nit a bude za každou správnou odpověď sbírat 
perličky. Na zodpovězení otázek přitom bude mít 
rovný měsíc, tedy dobu do dalšího klubového čtení, 
na němž budou perličky udělovány. „Tři nejlepší 
soutěžící pak budou odměněni po ukončení I. roč-
níku Klubu podvečerního čtení,“ dodává Daňková, 
podle níž budou tato setkání v knihovně Sever pro-
bíhat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. -zk-

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

ČTEME SI… POHÁDKY S BABIČKOU
Další klubové setkání  dětí, rodičů 

a prarodičů s dětskou literaturou se bude 
konat 

ve středu 29. listopadu v 17 hodin 
v půjčovně pro mládež  knihovny 

na ul. 17. listopadu 6 
Ze své oblíbené knihy pohádek bude 
číst další z babiček, kterou zná řada 

Šumperáků. 
Na setkání Pohádky s babičkou vyhlásíme  

výsledky dalšího kola soutěže MINI 
- RETRO - FOTOGALERIE. Vybrané 

fotografi e z předchozích kol jsou vystaveny 
v půjčovně pro mládež a na internetových 
stránkách knihovny www.knihovnaspk.cz.

Petr Válek - VŠICHNI Z FIMFÁRA

Výstava 
galerie postav 
podle knihy 
Jana Wericha 
Fimfárum 
bude k vidění 
v Městské 
knihovně 
Šumperk 
u příležitosti 
festivalu Město 
čte knihu od 
9. listopadu do                      
6. prosince.
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Pondělí 20. listopadu od 13 hodin na Aquatoll Šumperk
Odyssea - plavání
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Úterý 21. listopadu  v 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS - Cesta na sever - aneb kam nás vede duše ve snech
Setkání s Janou Heffernanovou - přední českou psycholožkou, jež se zabývá metodami zaměřenými na 
porozumění snům. Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
 Vstupné 50 Kč

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, fax: 583 214 214, e-mail:  vila@doris.cz, www.doris.cz.

VILA DORIS

DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Setkání s PhDr. Janou Heffernanovou, vynikající českou psycholožkou, jež se zabývá metodami 
zaměřenými na porozumění snům. Příběh cesty na Sever, I., II., III. - literární dílo světové úrovně.

Úterý 21. listopadu v 18.30 hodin v sále DDM - Vila Doris na ul. 17. listopadu
JANA HEFFERNANOVÁ vystudovala český a anglický jazyk a literaturu na Filozofi cké fakultě 
UK, kde se specializovala jednak na teorii překladu, jednak na staročeské legendy. Mnoho let 

vyučovala na školách různého typu. V roce 1980 odešla do USA, kde pracovala v Massachusetts 
Institute of Technology na literárním odkazu lingvisty Romana Jakobsona, později v Ukrajinském 

institutu Harvardovy univerzity na rozsáhlém literárním projektu Tisíc let Kyjevské Rusi jako 
badatelka a překladatelka staro-ukrajinských náboženských a historických textů.

Při svém pobytu na amerických univerzitách se začala věnovat psychologii, zejména studiu snů. 
Jungovskou psychologii studovala u dr. J. Hauleho, absolventa Jungova Institutu v Curychu. 

Od roku 1985 vede skupiny zaměřené na metody porozumění snům, nejprve v Bostonu (USA), 
po návratu do vlasti v roce 1990 v Praze.

V roce 1995 vydala knihu Tajemství dvou partnerů (Dauphin), která seznamuje čtenáře odborné 
i laické s některými metodami práce se sny. Posledních 

osm let pracovala na knize Příběh cesty na Sever. Třídílná publikace je světovým unikátem: 
je to souvislý dobrodružný příběh duchovního hledání ženy (jež je dost jiné, než obvyklé 

duchovní hledání muže, jak ho známe z literatury), sestavený výhradně ze snů. Je to skutečný 
tzv. zasvěcovací román. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, Portál, 2000) řadí Janu 

Heffernanovou mezi význačné české psychology.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, J. Švecová, 

tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz. 
Během setkání budou v prodeji všechny tři díly knihy Příběh cesty na Sever.

Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Petr Waniek, rozvoz květin 
a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké 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.

Cesta na sever - aneb Kam nás vede duše ve snech?
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Čtvrtek 2. listopadu od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.                      Vstupné 35 Kč

Úterý 7. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 9. listopadu od 10 hodin
Svaz postižených civilizačními chorobami
Hraje Vašek a Petr. Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 16. listopadu od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr. Vstupné 35 Kč

Úterý 21. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 30. listopadu od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros. Vstupné 35 Kč

Každé pondělí od 9.30 do 17.15 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorky: p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.), 
p. Smorojová (15 - 17.15 hod.) Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 9.30 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (9.30 - 11.30 hod.)
 Vstupné 15 Kč

Každý čtvrtek a pátek od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.). 
Cvičeníčko. Vstupné 15 Kč
 
Úterý a středa od 16.45 hodin na krytém bazénu 
v Zábřeze
Plavání batolat 
Přesné datumy podle počtu zájemců sdělí 
p.Smorojová, tel.č. 732 561 061. Vstupné 80 Kč
Bližší informace: Věra Štoudková, tel.č. 583 211 766

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Čtvrtek 2. listopadu v 16 hodin
Nenechte se oklamat a nakupujte bezpečně
Beseda s L. Harbichovou o tom, jak správně 
nakupovat, na co si dát při nákupu pozor a jak se 
nenechat oklamat.

Čtvrtek 9. listopadu ve 14 hodin 
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 10. 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 25 Kč

Pátek 24. listopadu ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky. Vstupné 25 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci naše-
ho 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,tel.č.583 212 272. Aktuální 
program a případné změny naleznete na stránkách 
Informačního střediska pro seniory www.pontis.cz/iss

V měsíci listopadu probíhá prodejní výstava 

obrazů Jana Jančíka
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Sobota 28. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
DDM
Keramika pro každého Vstupné 30 Kč

Středa 1. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel
Malování na hedvábí. Vstupné 30 Kč

Sobota 4. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické díl-
ně DDM
Keramika pro každého Vstupné 30 Kč
 
Pondělí 6. listopadu od 14 do 16 hodin v učebně 
DDM
Internet pro zájemce Vstup volný

Úterý 7. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro muže 
Hodinovka pořádné zabíračky. Vstup volný
 
Středa 8. listopadu od 17 do 18 hodin v herně TTC 
Šumperk
Stolní tenis pro zájemce Vstup volný
   
Středa 8. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel
Batika - úprava oděvů (trička, kalhoty, tašky, kabá-
ty), které chcete mít jiné. Vstupné 30 Kč
    
Sobota 11. listopadu v Uničově
14. Aerobik maraton Uničov
11 - 12 hod. prezentace, 13 hodin start. Cvičí              
R. Mrkvička, V. Valouch, P. Valouchová, Z. Bártová, 
R. Fišer. Délka maratonu 5 hodin. Informace 
info@ddm-unicov.cz; formvera@centrum.cz, tel.č. 
585 051 156 Uničov, 583 214 076 Šumperk.  
 Cena 250 Kč

Středa 15. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Malba na textil, tisk, lept. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin   
Spaní na baráku
Klub „Uzlík“ - podzimní tvoření. Ukončení v pátek 
17. listopadu ve 14 hodin. S sebou večeři, spacák, 
karimatku, přezůvky. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 21 53 95, 777 216 332.  
 Vstupné 60 Kč, v ceně materiál, oběd 

Pondělí 20. listopadu od 14 do 16 hodin v učebně DDM 
Internet pro zájemce Vstup volný
  
Úterý 21. listopadu od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro muže
Hodinovka pořádné zabíračky. Vstup volný 
   
Středa 22. listopadu od 17 do 18 hodin v herně TTC  
Pojď si pinknout    
Stolní tenis pro děti od 8 let. Vstup volný
   
Středa 22. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru 
DDM 
Základy uměleckých řemesel
Adventní věnce.  Vstupné 30 Kč 

Sobota 25. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Adventní věnce. Vstupné 30 Kč

Středa 29. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Kouzelná vánoční lampička. Vstupné 30 Kč

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 20, 
Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sumperk@
seznam.cz, www.mddm.adam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

V sobotu 28. října zveme návštěvníky na
NETRADIČNÍ PROHLÍDKY HRADU SOVINEC A HRADNÍCH ZÁKOUTÍ 
„Hofmistrova závěť“
Prohlídky se budou konat každých 20 - 30 minut. Hrad bude otevřen od 9 do 17 hod. 
Vstupné 80 Kč dospělí, 60 Kč důchodci, studenti, 40 Kč děti 6 - 15 let
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ASTERIX A VIKINGOVÉ (Astérix et les Vikings) Hrajeme pro děti
Pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30., úterý 31. října a středa 1. listopadu jen v 16.30 hodin
Dánsko, Francie 2006, 78 minut, rodinný kreslený fi lm v českém znění
Galští hrdinové se vracejí v animované podobě, aby táhli do boje proti Vikingům, kteří unesli náčelníkova 
synovce Zničehonixe na daleký sever…  Vstupné 60 Kč

HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30., úterý 31. října jen ve 20.00 hodin, středa 1. listopadu jen v 18 hodin
ČR 2006, 108 minut, mládeži přístupný
Psycholožka Jana Janěková pod tlakem doby a armády svých pacientů… Nový český fi lm Věry Chytilové, ve kte-
rém se jí podařilo navázat na její úspěšné fi lmy, které v posledních dekádách vyprodávaly česká kina (Kopytem 
sem, kopytem tam, Pasti, pasti, pastičky). Hrají Jana Janěková, Jana Krausová, Igor Bareš, Bolek Polívka, Bára 
Hrzánová a další.  Vstupné 75 Kč

ŽENA VE VODĚ (Lady in the Water)
Pátek 27., sobota 28. a neděle 29. října jen v 18.00 hodin
USA 2006, 110 minut, od 12 let, titulky
Údržbář Cleveland se zamiluje do vodní víly, která se objeví v našem  světě, aby spasila lidstvo… Další fi lmová 
fantazie od režiséra M. Night Shyamalana (Šestý smysl, Vyvolení).  Vstupné 75 Kč

KLIK - ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Click)
Pondělí 30. a úterý 31. října jen v 18.00 hodin
USA 2006, 107 minut, mládeži přístupný, titulky
Co by se stalo, kdybyste pomocí kouzelného dálkového ovladače mohli ovládat svět kolem sebe? Divácky úspěš-
ná komedie s Adamem Sandlerem v hlavní roli.  Vstupné 70 Kč

ZTRACENÉ MĚSTO (The Lost City)  Artvečer
Středa 1. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA 2005, 143 minuty, mládeži přístupný, titulky
V pěti a půl letech musel americký herec Andy Garcia opustit své rodné město Havanu kvůli Castrovu režimu. 
Nikdy na svou rodnou zemi nezapomněl a svou fascinaci jejími dějinami, kulturou a zejména její hudbou 
vtělil do rozsáhlého retrosnímku, který pojal jako klasické rodinné drama na pozadí historických událostí. Režie 
a hlavní role Andy Garcia.  Vstupné 70 Kč

RO©K  PODVRAŤÁKŮ     Premiéra!!!!
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4., neděle 5., pondělí 6., úterý 7. a středa 8. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hodin
ČR 2006, 104 minuty, od 12 let, širokoúhlý 
Nový fi lm Karla Janáka (Rafťáci) o muzice, penězích a gangsterech amatérech. V hlavních rolích černé komedie 
ze světa mladých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a mafi e,Vojtěch Kotek, 
Jiří Mádl a Martin Písařík.  Vstupné 85 Kč

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ V RÁMCI LITERÁRNÍHO A FILMOVÉHO FESTIVALU MĚSTO ČTE KNIHU 
- JAN WERICH: FIMFÁRUM, ÚSMĚV KLAUNA          
Čtvrtek 9. listopadu jen v 18.30 hodin
Fimfárum Jana Wericha
Pět animovaných pohádek z knihy Fimfárum.

KINO OKO 
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U nás v Kocourkově
Filmová komedie z roku 1934, režie Miroslav Cikán Sobota.

Sobota 11. listopadu jen v 18.30 hodin 
Fimfárum 2
Další čtyři animované pohádky z knihy Fimfárum.

Neděle 12. listopadu jen v 18.30 hodin 
Baron Prášil
Poetická komedie z roku 1961, režie Karel Zeman.

Pondělí 13. listopadu jen v 18.30 hodin 
Až přijde kocour
Poetický fi lm z roku 1963, režie Vojtěch Jasný.

Úterý 14. listopadu jen v 18.30 hodin 
Osudy dobrého vojáka Švejka I - III, Dva mrazíci  
Tři loutkové fi lmy Jiřího Trnky. Animovaný fi lm Jiřího Trnky.

Středa 15. listopadu jen v 18.30 hodin 
Tři veteráni
Pohádka z Fimfára z roku 1983, režie Oldřich Lipský.
 Vstupné na jednotlivé fi lmy 30 Kč, permanentku na všechny fi lmy lze zakoupit za 140 Kč

HADI V LETADLE (Snakes on a Plane)
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12., pondělí 13. a úterý 14. listopadu jen ve 20.15 hodin
USA 2006, 107 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Teror v oblacích - není kam uniknout, není kdo by je zastavil… Samuel L. Jackson si to rozdává s jedovatými 
hady na hororové lince Honolulu - Los Angeles, aby dopravil k soudu do L.A. důležitého svědka.  
 Vstupné 70 Kč

VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ (A Good Woman)
Středa 15. listopadu jen v 18.15 hodin
Velká Británie, Itálie, Španělsko 2004, 93 minuty, od 12 let, titulky
Každý svatý má minulost, každý hříšník má budoucnost… Helen Huntová a Scarlett Johansonová v romantic-
ké komedii natočené podle divadelní hry Oscara Wilda.  Vstupné 70 Kč

NEBOHÁ PANÍ POMSTA                             Artvečer
Středa 15. listopadu jen ve 20.00 hodin
Jižní Korea 2005, 112 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Po Old Boy-ovi konečně přichází do kin další korejská perla - závěr Parkovy trilogie Pomsty. Nejočekávanější 
asijský fi lm roku známého korejského režiséra Parka Chan-wooka má tentokrát ženskou protagonistku a je 
opět rafi novaně komplikovaný…  Vstupné 65 Kč

GARFIELD 2      Hrajeme pro děti 
Pátek 17. listopadu jen v 16.30 hodin, sobota 18. a neděle 19. listopadu jen v 16.00 hodin
USA 2006, 77 minut, rodinná komedie v českém znění
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Nová dobrodružství líného kocoura a jeho věrného parťáka psa Odie se tentokrát odehrávají v královském 
Londýně…  Vstupné 65 Kč

CASINO ROYALE
Čtvrtek 16. listopadu v 17.30 a ve 20.00 hodin, , pátek 17. listopadu v 18.00 a ve 20.30 hodin, sobota 18., neděle 19. 
a pondělí 20. listopadu v 17.30 a ve 20.00 hodin, úterý 21. a středa 22. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA 2006, asi 120 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky 
James Bond v podání Daniela Craiga má tentokrát namířeno k bankéři světové teroristické organizace, jehož 
fi nanční zdroje je třeba v zárodku přiškrtit, neboť chudý terorista je mrtvý terorista. Schyluje se k velké poke-
rové partii, jejíž aktiva střeží na Bondově straně půvabná dáma, jejíž schopnosti dalece přesahují první zdá-
ní… Natáčelo se i v Praze, režii měl opět Martin Campbell.  Vstupné 80 Kč

RYTÍŘI NEBES (Flyboys)
Úterý 21. a středa 22. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, Francie 2006, 139 minut, od 12 let, titulky
Osud z nich udělal přátele, ve válce se stali bratry a jejich odvaha je proměnila v legendy. Akční drama z atrak-
tivního prostředí stíhacích pilotů 1. světové války inspirované skutečným příběhem amerických letců, kteří se 
dobrovolně přihlásili do bojů ve Francii. V hlavních rolích James Franco a Jean Reno.  Vstupné 70 Kč

LOVECKÁ SEZONA (Open Season)    Hrajeme pro děti
Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25., neděle 26., pondělí 27., úterý 28. a středa 29. listopadu jen v 16.30 hodin
USA 2006, 86 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Jeden za všechny, všichni za medvěda! Dobrácký grizzly žijící v garáži správce národního parku se nechá pře-
mluvit užvaněným jelenem k návratu do divočiny. Jenže se zrovna blíží lovecká sezona…  Zdařilá komedie 
pro celou rodinu.  Vstupné 70 Kč
V neděli 26.11. nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu je 55 Kč na osobu. 
Poděkování kina za peněžní dar na toto představení patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

NABÍT A ZABÍT (Lucky Number Slevin)
Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25. a neděle 26. listopadu jen v 18.00 hodin
USA 2006, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Vynikající krimithriller z newyorského podsvětí s hvězdným hereckým obsazením: Josh Hartnett, Bruce 
Willis, Morgan Freeman, Lucy Liu a Ben Kingsley.  Vstupné 70 Kč

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK
Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25. a neděle 26. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 91 minuta, od 12 let, titulky
Před narukováním do války ve Vietnamu si vyrazí dva kamarádi se svými přítelkyněmi na výlet. Stane se ale 
malá nehoda, která odstartuje děsivé zážitky v opuštěném domě hrůzy… Klasický horor.  Vstupné 70 Kč

ROZCHOD! (The Break - Up)
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. listopadu jen v 18.00 hodin
USA 2006, 107 minut, od 12 let, titulky
Jennifer Anistonová a Vince Vaughin jako manželský pár v romantické komedii o tom, že cesta do pekla bývá 
dlážděna těmi nejlepšími úmysly…  Vstupné 75 Kč

VOLVER
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. listopadu jen ve 20.00 hodin
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Když duchové tančí tango… Režisér Pedro Almodóvar se vrací do rodného kraje a ke svým herečkám, aby 
natočil příběh žen tří generací, které pojí pokrevní pouto i schopnost přežívat a řešit nástrahy osudu a kte-
ré odmítají být kvůli mužům neustále na pokraji nervového zhroucení. V hlavní roli Penélope Cruzová. 
Vynikající snímek oceněný několika cenami na MFF v Cannes 2006.  Vstupné 70 Kč

LET´S DANCE
Čtvrtek 30. listopadu, pátek 1., sobota 2. a neděle 3. prosince jen v 18.00 hodin
USA 2006, 100 minut, od 12 let, titulky
Film plný tance, hudby a romantiky natočený ve stejném stylu jako Hříšný tanec nebo Horečka sobotní noci. 
 Vstupné 70 Kč
SKRYTÁ IDENTITA (The Departed)
Čtvrtek 30. listopadu, pátek 1., sobota 2. a neděle 3. prosince jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Policista a mafi án dostali za úkol infi ltrovat se do složek nepřítele. Jejich život se mění v závod s časem, kdy 
je nutné odhalit identitu toho druhého a sám zůstat neodhalen… V hlavních rolích drsného kriminálního 
thrilleru Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson. Film, který mistrovsky natočil Martin Scorsese, má velké šance 
při udílení Oscarů za rok 2006. Vstupné 75 Kč

Připravujeme na prosinec 2006: Děkujeme, že kouříte, World Trade Center, Ro©k podvraťáků, Spláchnutej, 
Potomci lidí, Malá Miss Sunshine, Bílá Masajka, Eragon, Happy Feat, Čas, Ďábel nosí Pradu, Šifra mistra 
Leonarda, Účastníci zájezdu, Parfém, Pravidla lži, Lovecká sezona

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX. Kino promítá všechny fi lmy s dvoj-
násobným 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. Sluchově postiženým zapůjčíme speciální sluchátka.

Ke kresbě na obálce - pokračování textu z vnitřní strany obálky: Doc. PhDr. František Spurný, CSc.

Ve stejném roce stál i u zrodu měsíčníku Kulturní život Šumperka, ve kterém působil jako předseda redakč-
ní rady prakticky až do svého skonu.

V 60. letech spolupracoval se spisovatelem Václavem Kaplickým jako konzultant na jeho knize „Kladivo 
na čarodějnice“ a ještě o něco později  s režisérem Otakarem Vávrou při jejím zfi lmování. Na tyto chvíle 
František Spurný rád a často vzpomínal.

Koncem 70. let odchází František Spurný do Vlastivědného ústavu, kde zůstal až do března 1990. Zde se 
naplno věnuje sborníku Severní Morava a další publikační činnosti. Ač v důchodovém věku, od roku 1992 
dojíždí přednášet na nově otevřenou Slezskou univerzitu v Opavě. Habilitační práci napsal již v roce 1970, 
ale tehdejším normalizátorům „nešla pod nos“, takže docenturu získal až v roce 1993. V této době také inten-
zivně spolupracuje s Městským úřadem v Šumperku  především jako prostředník s bývalými krajany, odsunu-
tými po válce, kteří se soustředili v okolí města Bad Hersfeldu. Právě František Spurný měl velkou zásluhu na 
tom, že se podařilo obnovit kontakty s nimi a uzavřít mezi oběma městy partnerskou smlouvu, a započít tak 
oboustrannou spolupráci, která stále pokračuje.

Jeho aktivní činnost nepolevuje ani v následujících letech, i když sil mu pomalu ubývalo. Do poslední chvíle 
psal, bádal, věnoval se svým studentům a Šumperku. 

Zemřel 24. listopadu 2004.  -hn-






