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Tip KŽŠ na listopad: Blues Alive 2012

Světové i evropské blues odstartuje v polovině
listopadu v šumperském Domě kultury. Foto: BA
Výstava Paintomorrow
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V Galerii Šumperska jsou k vidění díla mladých
výtvarníků působících na naší scéně. Foto:-zk-

Černá kronika: Soukeníci proti pláteníkům
Dnešní kapitola z dějin Šumperka nepatří k těm
nejčernějším, právě naopak, je zabarvena do šeda,
ale protože v ní padaly facky a nadávající si nebrali
servítky, charakterizuje velice dobře atmosféru života
Šumperka v 16. až 18. století.
Již v uvedených stoletích byl Šumperk centrem
textilní výroby. Soukeníci vyrábějící z vlny a pláteníci tkající ze lněných vláken tvořili dva nejpočetnější
městské cechy. A jak to tak bývá, ti bohatší mají více
moci a ovládají radnici. Pokud hádáte, kteří to byli
v Šumperku, uhodl ten, kdo vsadil na soukeníky.
Od druhé poloviny 16. století se na Moravě začala
šířit výroba pololněných či polovlněných textilií. Mezi
tyto tkaniny patřil i mezulán, zhotovovaný ze lnu
a vlny, později i z bavlny. A spor byl na světě. Na výrobu mezulánu si dělali nárok jak soukeníci, tak pláteníci.
Zatímco na přelomu dvacátých a třicátých let 17. století zuřila v Evropě třicetiletá válka, Šumperk měl svou
válku domácí. Odehrávala se v hostincích i na ulicích,
když se zde střetli vínem a pivem rozvášnění tovaryši

Cechovní znamení soukeníků.
Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku

Cechovní znamení pláteníků.
Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku
a mistři obou znepřátelených cechů. Takovéto sousedské rozmíšky ovšem často vyústily v tvrdou bitku, kde
o nějaký ten šrám a bouli nebyla nouze.
Městská rada, která byla zodpovědná za klid ve
městě, musela následky rvaček řešit, a jelikož v ní měli
většinu soukeničtí mistři, neudiví nás, že rozhodovala
ve prospěch svých přátel z cechu. Tím však přilévala olej do ohně. Nespravedlivým výrokem rozezlený
pláteník Mates Zillich to vzal z jedné vody načisto
a nelichotivě nadal primátorovi a purkmistrům. Výkonnou mocí obdařená městská rada potrestala Zillicha čtrnáctidenním vězením a potupnou omluvou
před shromážděnými představiteli města, když si sám
ještě navíc musel vlepit pořádnou facku.
Zásah proti vězněnému pláteníkovi zchladil na čas
hlavy i ostatním jeho kolegům, ale spory dál pokračovaly až do roku 1636, kdy proběhlo památné zasedání
městské rady, která pláteníkům deﬁnitivně zakázala
vyrábět z vlny, a zhotovování mezulánu tak přiřkla
soukenickému cechu. Pláteníkům zůstalo pouze
oprávnění vyrábět barchet, což byla polobavlněná textilie se lněnou osnovou a bavlněným útkem. Vlákna
bavlníku, tehdy dováženého z Turecka, jsou kratší, než
vlákna vlny, přesto se našli v tradiční šumperské přadlácké oblasti lidé, kteří dokázali bavlnu kvalitně upříst
a dodat pláteníkům polotovar na výrobu barchetu.
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Jak již víme z minulého vypravování, od roku 1643
měli Šumperští jiné starosti a po skončení třicetileté
války a odchodu Švédů z Moravy zůstal také Šumperk
vydrancovaný a se živořícími obyvateli v téměř poloprázdném městě. Každý se snažil obnovit své hospodářství a výrobu, jak se dalo. Správa města a jeho
ﬁnance byly rozvráceny. Neudiví, že i pláteníci začali
znovu vyrábět požadovaný mezulán, neboť přísun bavlny byl za švédské okupace přerušen. S konsolidací
poměrů ve městě se spor o výrobu mezulánu rozhořel
znovu a jeho konec byl pro pláteníky příznivý. V roce

1708 obdrželi totiž od císaře Josefa I. potvrzení nového cechovního řádu, v němž jim bylo povoleno vyrábět jak barchet, tak mezulán. Navíc jim císař vyslovil
uznání za jejich dovednost a jakost výrobků. S tím
samozřejmě soukeníci nesouhlasili, písemně protestovali a v dubnu 1711 byla jejich delegace dokonce
přijata samotným císařem. Neuspěla. Cechovní řád
šumperských pláteníků byl panovníkem znovu potvrzen a následně veřejně čten na radnici zástupcům
šumperských cechů. Neslyšeli ho pouze soukeníci,
kteří se nedostavili. Z. Doubravský, VM v Šumperku

Církevní rok v hudbě
nabídne Palestrinovu mši svaté Cecilie

H

udební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v měsíci listopadu
třetí částí. Posluchačům nabídne skladbu Messa di Santa Cecilia italského renesančního skladatele G.P. da Palestriniho, jenž žil a tvořil v šestnáctém století.
„22. listopadu má svátek svatá Cecilie, mučednice, patronka duchovní hudby, muzikantů,
varhaníků, zpěváků, básníků, řemeslníků zhotovujících hudební nástroje a slepců,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal.
Právě tento svátek podle něj inspiroval pořadatele
cyklu k zařazení mše, kterou italský renesanční
skladatel G.P. da Palestrina věnoval svaté Cecilii. „Je to mimořádné dílo, na kterém se podíleli

i další renesanční skladatelé, jež působili v Římě
a kteří spolupracovali s Palestrinou na mnohých
hudebních projektech,“ podotýká Rozehnal a dodává, že k nahrávce jsou přidána ještě další moteta
věnovaná svaté Cecilii a jeho slavné Magniﬁcat.
Třetí pokračování hudebního cyklu proběhne ve
středu 7. listopadu. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.
-red-

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky různě akce

P

rodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2013 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno
číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.
Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné
vstupenky na některé pořady Domu kultury a divadla, na ﬁlmová představení v kině Oko či knihu
Nejen povídky Karla Čapka, jež byla vydána u příležitosti letošního festivalu Město čte knihu. Další
ceny připraví Vlastivědné muzeum Šumperk a také
město Šumperk.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-

ci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193,
583 437 352. Ti, kteří si koupí listopadové nebo
prosincové číslo Kulturního života, mohou pouze
vyplnit a zaplatit přiloženou složenku. Pokud chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které vychází ještě před
letošními Vánocemi, včas, je potřeba předplatné zaplatit do pondělí 17. prosince 2012! Do slosování
budou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí složenku
do pondělí 4. ledna 2013.
-zk-
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Město se v listopadu začte do Karla Čapka

M

ěsíc listopad se v Šumperku nese již devátý rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s knihovnou, DDM Vilou Doris, kinem Oko, divadlem, Vlastivědným muzeem, Domem kultury
a šumperskými školami nabídnou od čtvrtku 8. do úterý 13. listopadu další ročník literárního a ﬁlmového festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A zatímco loni se četla Vaculíkova Koza na
trati, letos představí pořadatelé dílo Karla Čapka.
„Festival Město čte knihu se již stal očekávanou
a bohatě navštěvovanou kulturní událostí ve městě
i v okolí. Do organizace se zapojují všechny kulturní
instituce ve městě, řada škol i nadšených jednotlivců
a na pozitivní náladě, která je pro většinu akcí typická, se dá vytušit, že se účastníci velmi dobře baví,“
říká ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daňková
a připomíná, že neobvyklý projekt má své kořeny
v partnerském městě Bad Hersfeldu. Během osmi
let si ovšem šumperská akce našla vlastní osobitou

tvář. Společný oběma městům je nicméně její smysl
- prostřednictvím jednoho konkrétního titulu připomenout význam četby pro každého z nás. Zatímco
loni tak organizátoři učinili prostřednictvím autora
řady knih i uznávaného fejetonisty Ludvíka Vaculíka, letos věnují pozornost literárnímu odkazu Karla
Čapka. „Diskuze o tom, jakou osobnost či jaké téma
zvolit pro další ročník, zpravidla začíná ještě dřív,
než ten předchozí skončí. A zdaleka se jí neúčastní
jenom pořadatelé. Je logické, že nejednou zazněla

Publikaci Nejen povídky Karla Čapka ilustroval místní výtvarník Petr Válek.
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jména bratrů Karla a Josefa Čapkových,“ podotýká
Daňková a dodává, že právě letos se pořadatelé rozhodli prostřednictvím knihy a doprovodných akcí
obě tyto osobnosti připomenout.
Přímo pro festival sestavili pořadatelé knihu nazvanou Nejen povídky, která představuje velmi
stručný výbor z díla Karla Čapka a v níž jsou zařazeny texty, čtené v rámci šumperské akce. Publikaci,
kterou ilustroval místní výtvarník Petr Válek, vydalo
nakladatelství Veduta Štíty, a zájemci si ji opět budou moci koupit na podvečerních čteních. „Namísto klasických ilustrací doplňují text Čapkovy citáty.
Jejich ztvárnění prostřednictvím laskavého a zároveň
nelítostného výtvarného podání Petra Válka mohou
pobavit i vést k zamyšlení,“ soudí ředitelka.
Čte se v družinách i ve školkách,
festivalu předchází hned několik akcí,
vystoupí i Alfréd Strejček a Štěpán Rak
A protože dílo bratří Čapků přímo vybízí ke čte-

ní těm nejmenším, přišli letos pořadatelé s novinkou v podobě zapojení mateřských škol a nižších
ročníků škol základních do akce nazvané Babičky
a dědečkové čtou dětem pohádky bratří Čapků.
„Nápad se setkal s ohlasem zejména u školních družin v Šumperku i okolí. Čte se nejen ve školách, ale
také v knihovnách,“ říká Daňková a dodává, že do
akce se zapojily rovněž některé „mateřinky“. Číst se
přitom bude až do zahájení festivalu.
Prologem letošního festivalu je hned několik
akcí. První z nich je vernisáž výstavy kreseb Petra
Válka, jež se odehraje v divadle v sobotu 27. října
o půl sedmé večer. K vidění na ní budou mimo jiné
i všechny ilustrované citáty Karla Čapka, jež doprovázejí knihu Nejen povídky. Ve čtvrtek 1. listopadu
je pak od desáté dopolední na programu přednáška
Aleny Pomajzlové k katedry dějin umění brněnské
Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity o Josefu
Čapkovi, jejíž součástí bude zahájení výstavy Čapkových knižních obálek. O tři a půl hodiny později
se studenti Střední odborné školy v Zemědělské
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ulici spolu s herečkou Olgou Kaštickou začtou do
knihy Italské listy v pořadu Nemůžeš zabloudit,
když obracíš tvář k domovu aneb Italské listy Karla
Čapka a dnešní Itálie. A za zmínku stojí především
pořad Alfréda Strejčka a Štěpána Raka Život a dílo
skladatele Foltýna, jenž je na programu v pondělí 5. listopadu od 18 hodin v klášterním kostele
a na který si mohou zájemci rezervovat či koupit
vstupenky v knihovně v ulici 17. listopadu.
Akce nazvaná „Čtení v bačkorách“ se
letos opět odehraje v místní „průmyslovce“ v ulici Gen. Krátkého.
Studenti této školy v úterý 6. listopadu od 17 hodin prostřednictvím
četby ukáží, jak příběh Romea
a Julie viděli William Shakespeare
a Karel Čapek.
Festival zahájí Čtenářská štafeta, dílo bratrů
Čapkových přiblíží výstavy, ﬁlm a beseda
Nejen studenti, ale také žáci šumperských základních škol, se do dění zapojí o dva dny později.
Ve čtvrtek 8. listopadu totiž zahájí festival již tradiční Čtenářská štafeta. Odstartuje úderem osmé
ranní z knihovny Sever v Temenické ulici a postupně navštíví místní základní a střední školy. „Místo
štafetového kolíku ponesou členové štafety knihu,
ze které budou číst nejen děti a studenti, ale i hosté, a chybět nebudou ani muzikanti, kteří čtení
a mnohdy další aktivity ve školách ozvláštní,“ popisuje ředitelka knihovny.
Čtení knihy na pokračování bude mít letos opět
charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obecnými lidskými hodnotami. „Obrovským přínosem
festivalu je kromě jiného řada jedinečných setkání,
k nimž každoročně dochází - ať již s renomovanými
odborníky či populárními osobnostmi z kultury,
tak s dětmi, studenty a jejich kantory,“ zdůrazňuje
Daňková. Čapkovy texty se tak i letos budou číst
vždy od páté odpolední postupně v kulturních
a společenských zařízeních města za účasti osobností kultury a společenského života, šumperských
studentů a také hudebníků, kteří čtené slovo dopl-

ní hudbou a zpěvem. Na podvečerní čtení naváže
promítání ﬁlmů v kině Oko, v nabídce jsou takové
snímky jako Člověk proti zkáze, Čintamani a podvodník či O věcech nadpřirozených. Děti se pak
mohou těšit na dopolední představení Z devatera
pohádek a Povídání o pejskovi a kočičce.
První podvečer s knihou Nejen povídky a s místními gymnazisty se odehraje ve čtvrtek 8. listopadu
v 17 hodin v Rytířském sále šumperského
muzea, v němž budou mimo jiné k vidění výstavy nazvané Život a doba spisovatele Karla Čapka a Josef Čapek
- malíř, básník spisovatel. „Přivítáme
zde jednoho z prvních hostů, kterým bude ředitelka Památníku Karla
Čapka ve Staré Huti Kristina Váňová,
jež obě výstavy uvede. O den později,
v pátek, zde pak od půl desáté promítne dokumentární snímek Slovensko bratří Čapků, na který
naváže beseda,“ zve na páteční setkání s Kristinou
Váňovou Daňková.
Divadlo bude hostit páteční nokturno i sobotní
křest publikace, v neděli se festival vydá
na Cestu na sever
V pátek 9. listopadu budou od 17 hodin ve „čtecím“ maratonu pokračovat v sále Vily Doris v ulici
17. listopadu členové Studia D123. Úderem deváté večerní pak nabídnou pořadatelé v divadelním
Hrádku Nokturno Čapek nebyl Magor - koláž
z textů Karla Čapka a Ivana Magora Jirouse připravuje Aleš Kauer, který před šesti lety s myšlenkou
poetických nokturen přišel, o zvukový doprovod se
postará Petr Válek.
A do divadla zamíří lidé i v sobotu 10. listopadu. V první části večera se bude od páté odpolední
především číst a křtít letošní publikace, ve druhé
části pak Ondřej Kepka uvede hraný dokumentární portrét z produkce České televize Čapek a jeho
obyčejný svět, po jeho promítnutí bude následovat
beseda.
V neděli 11. listopadu se festival Město čte knihu ponese ve znamení happeningu nazvaného Ces-
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ta na sever. Ta povede od knihovny do restaurace
Pod Trámky ve Vikýřovicích. Vyráží se v pravé poledne od knihovny, cestou čeká účastníky pochodu kvizová hra a Pod Trámky se bude samozřejmě
číst. „Doufám, že si procházku podzimní přírodou
všichni řádně užijí, stejně tak jako čtení, které zajistí osobnosti nejpovolanější. Pánové Karel Kocůrek,
Ivo Müller i páter Milan Palkovič jsou muži slova
a všem je společná také cestovatelská vášeň,“ láká
na happening Pod Trámky ředitelka knihovny.
Závěr festivalu:
Motýli a setkání s Janem Kačerem
Pondělní podvečer bude patřit v G-klubu povídkám Peníze a Glorie, které přečtou Jan Firla a Bára
Hubíková. Závěrečnou tečku za festivalem pak učiní v úterý 13. listopadu od páté odpolední v klášterním kostele Motýli a Jan Kačer. S tímto známým
hercem a režisérem se budou moci zájemci setkat
ještě jednou. O půl osmé večer totiž začíná v divadle setkání spojení s besedou nad jeho knihami
Jedu k mámě a K přátelům.
Pravidelnou součástí festivalu Město čte knihu se
staly výstavy. Kromě již zmíněných chystají pořadatelé také putovní výstavu po šumperských školách
nazvanou Do Anglie s Karlem Čapkem a také výstavu Obrázky z cest, která bude zahájena v sobotu
10. listopadu v deset hodin dopoledne v kině Oko
a jež představí výběr prací zaslaných do literární
a výtvarné soutěže, kterou letos pořadatelé festivalu
Město čte knihu vyhlásili. Součástí vernisáže bude
slavnostní předání cen těm nejlepším. „Věříme, že
letošní nabídka veřejnost opět osloví a že se nám
podaří získat posluchače a návštěvníky, které setkání nad knihou potěší,“ uzavírá Daňková a připomíná, že podrobný program festivalu je zveřejněn na
adrese www.mestocteknihu.cz.
-zk-

Program festivalu Město čte knihu
Čtvrtek 1. listopadu od 10 hodin v Městské knihovně
Prolog Město čte knihu - Josef Čapek

Namísto klasických ilustrací doplňují text Čapkovy
citáty ve výtvarném podání Petra Válka.
Přednáška Aleny Pomajzlové. Zahájení výstavy
knižních obálek Josefa Čapka.
Vstup volný
Čtvrtek 1. listopadu od 13.30 hodin v budově SOŠ
v Zemědělské ulici
Prolog Město čte knihu - Nemůžeš zabloudit,
když obracíš tvář k domovu aneb Italské listy
Karla Čapka a dnešní Itálie
Čtou Olga Kaštická a studenti školy. Vstup volný
Pondělí 5. listopadu od 18 hodin v klášterním kostele
Prolog Město čte knihu - Alfréd Strejček, Štěpán
Rak: Život a dílo skladatele Foltýna
Rezervace a předprodej vstupenek: Městská knihovna, ul. 17. listopadu, tel.č. 583 283 138.
Vstupné 80 Kč, mládež a senioři 60 Kč
Úterý 6. listopadu od 17 hodin v budově SPŠ a VOŠ
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v ulici Gen. Krátkého
Prolog Město čte knihu - Čtení v bačkorách
Romeo a Julie, jak je viděli William Shakespeare
a Karel Čapek.
Vstup volný

Pátek 9. listopadu od 17 hodin v sále Vily Doris
Čtení ve Vile Doris
Povídku Peníze čtou členové Studia D 123.
Vstup volný

Čtvrtek 8. listopadu od 8 hodin
Čtenářská štafeta
Čtenářská štafeta po šumperských školách.

Pátek 9. listopadu od 18.30 hodin v kině Oko
Čintamani a podvodník, 110 minut
Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin v Rytířském sále
muzea
Čtení v muzeu, výstavy Život a doba spisovatele
Karla Čapka a Josef Čapek - malíř, básník spisovatel
Úvodní slovo Kristina Váňová, čtou studenti Gymnázia Šumperk.
Vstup volný

Pátek 9. listopadu od 21 hodin na Hrádku
Nokturno na Hrádku: Čapek nebyl Magor
Koláž z textů Karla Čapka a Ivana Magora Jirouse. Čte Aleš Kauer, zvukový doprovod Petr Válek.
Vstup volný

Čtvrtek 8. listopadu od 19 hodin v kině Oko
Člověk proti zkáze, 89 minut
Vstupné 30 Kč

Sobota 10. listopadu od 10 hodin v kině Oko
Zahájení výstavy Obrázky z cest a předání cen
v soutěži, ﬁlm Z devatera pohádek, 64 minuty
Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč

Pátek 9. listopadu od 9.30 hodin v Rytířském sále
muzea
Slovensko bratří Čapků
Dokumentární ﬁlm + beseda s Kristinou Váňovou.
Vstup volný

Sobota 10. listopadu od 17 hodin v divadle
Čtení a křest knihy Nejen povídky
Čtou členové Divadla Šumperk.
Vstupné 50 Kč, předprodej
v pokladně divadla

Silniční muzeum ve Vikýřovicích zaplní cestáři

P

ro své příznivce připravili pracovníci Muzea silnic ve Vikýřovicích výstavu vyloženě na cestářské a silniční téma. Výstava „Putování časem aneb Cestáři náš, těžkou práci máš!“ zavede prostřednictvím vlastních muzejních sbírkových předmětů návštěvníky na silnice a mosty Čech, Moravy
a Slezska a ukáže práci těch, kteří je stavěli, opravovali a udržovali.
Řada vystavených exponátů odpovídá na řadu otázek, které nás mohou v souvislosti s cestami, silnicemi
a mosty napadat. Každý z nás se také často při svých
cestách pohybuje přes nějaký ten most, ale kdo se zamyslí nad tím, proč je právě most tak často zpodobňován na nejrůznějších bankovkách, mincích, medailích
nebo známkách? Na tuto a řadu dalších otázek, týkajících se stavby a údržby silnic, dopravní problematiky,
odpoví právě výstava ve vikýřovickém muzeu.
Návštěvníci zde uvidí sbírkové předměty, které
ještě nebyly při žádné příležitosti vystaveny, zpest-

řením pak jsou i umělecká díla zpodobňující silnice
a mosty. Nejstarším exponátem je Homannův tisk
Müllerovy mapy Moravy z 1. poloviny 18. století, na které jsou zachyceny i tehdejší cesty a silnice, zajímavé jistě jsou litograﬁe mostů z poloviny
19. století nebo cestářské kvitance z roku 1896.
Práci cestářů a silničářů prezentují předměty z doby
nedávné nebo téměř současné. Výstava je k vidění
do 2. prosince, poté na ni naváže vánoční výstava,
věnovaná historickým kočárkům.
A. Turková, vedoucí muzea
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Město po roce opět rozezní světové i evropské blues

S

větové i evropské blues odstartuje v polovině listopadu v šumperském Domě kultury. Ten bude od
čtvrtku 15. do soboty 17. listopadu již posedmnácté hostit mezinárodní festival Blues Alive, jenž
v samostatných blocích nabídne na tři desítky interpretů a skupin z Evropy i zámoří. Celé přehlídce,
kterou zahájí slovinský kytarista Paul Batto Jr., budou vévodit hvězdy nejen bluesového žánru - vystoupí zde například nejvýznamnější bluesová zpěvačka současnosti Shemekia Copelandová, kytarista, varhaník, zpěvák a velký showman Lucky Peterson, kultovní kytarový virtuos Jim Campilongo
a také na společném koncertu písničkáři z dvou různých kontinentů - Eric Bibb z Ameriky a Habib
Koité z Mali.
„Myslím, že se nám stejně jako v předchozích
ročnících také letos podařilo sestavit program tak,
aby návštěvníci Blues Alive byli spokojeni a odnesli
si dobrý zážitek nejen ze samotné muziky, ale z celé
festivalové atmosféry. Ta je každoročně báječná
a já mám vždycky pocit, že po tři festivalové dny
celé naše město žije nějak jinak, že je plné pohody
a vstřícných, usměvavých lidí,“ říká ředitel Blues
Alive Vladimír Rybička. Letošní ročník, nad nímž

převzali záštitu senátor Martin Tesařík a šumperský
starosta Zdeněk Brož, nabídne posluchačům opět
lákavé menu složené hned z několika chodů. Počínaje výstavou fotograﬁí Jana Adamce v Galerii
Jiřího Jílka přes reprízu legendárního společného
narozeninového koncertu Michala Prokopa s Framus Five a Vladimíra Mišíka s Etc... až po páteční
a sobotní vystoupení hvězd světového formátu, jako
jsou Shemekia Copelandová, Lucky Peterson, Jim

Hvězdou pátečního večera bude Shemekia Copelandová, nejvýznamnější bluesová zpěvačka současnosti.
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Campilongo či Eric Bibb a Habib Koité. „Mít možnost představit šumperskému publiku Erika Bibba
bylo naším dlouholetým přáním. Nakonec se stala
věc, kterou ještě před rokem nikdo neočekával - že
se podaří „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Pro
letošní rok si totiž žánrově velmi neposedný Bibb
naplánoval spolupráci s hvězdou malijské hudby
Habibem Koitém,“ popisuje s úsměvem Rybička.
Společné vystoupení obou hudebníků bude podle
něj nejen prvním účinkováním jednoho z „Robertů
Johnsonů 21. století“ Erika Bibba na Blues Alive,
ale zároveň jakýmsi volným pokračováním prezentace projektů, které dokládají, že na kořenech blues,
kladených na africkou půdu, opravdu něco je.
Pod hlavičkou šumperského festivalu se bude
koncertovat nejen na „domácí“ scéně a v polském Chorzówě, kde je naplánován velký koncert
na neděli 18. listopadu, ale také v dalších polských
městech. Satelitní koncerty jsou naplánovány rovněž v Holešově, Českých Budějovicích, Javorníku,
Berouně, Ostravě, ve Vsetíně, ve Slaném, slovenské
Bratislavě, v bulharské Soﬁi a hned na dvou místech
v Praze - v Paláci Akropolis a po roční pauze opět
v Jazz Docku. Zde od 13. do 17. listopadu vystoupí
kromě jiných Hugo Race, Jim Campilongo nebo
Low Society. Již tradičně pak zazní blues v mírovské
věznici. „Nově se na jeden den, ve čtvrtek 15. listopadu, hlavní dění Blues Alive zastaví i ve Zlíně,
kde zahrají dvě hlavní hvězdy přehlídky, Shemekia
Copelandová a Low Society, a rovněž česká kapela Blues Station,“ podotýká ředitel Domu kultury
a dodává, že vzhledem k poměrně velkému počtu
satelitních koncertů je festival samozřejmě dražší.
„V této souvislosti bych chtěl poděkovat našim
marketingovým partnerům, především pak Daňovému poradenství Tomáš Paclík, bez jehož pomoci
bychom akci takového rozsahu nezvládli. Poděkování patří rovněž hanušovické Holbě a šumperským
ﬁrmám Pramet a SHM. Velmi si vážíme i podpory
Ministerstva kultury, Olomouckého kraje a města
Šumperka, stejně jako přízně Visegradského fondu,
amerického velvyslanectví v Praze, Nadace Českého
hudebního fondu, Nadace OSA a České rozvojové
organizace,“ zdůrazňuje Rybička.

Součástí Blues Alive bude opět páteční „výchovný“ koncert pro středoškoláky, výstava fotograﬁí
a sobotní dopolední ﬁlmová projekce, jež nabídne americký snímek Martina Scorseseho Shine
A Light, který zachycuje koncert Rolling Stones
v roce 2006. Do programu je zařazen u příležitosti padesátého výročí kapely. Tematické odpoledne
pak nabídne naživo písně této slavné rockové kapely v podání slovenských bluesmanů sdružených ve
formaci Rolling Stones 50 Anniversary Band.
Podobně jako v minulosti se i letošní ročník festivalu Blues Alive těší zájmu médií. O šumperském
bluesování informují významné celostátní deníky
a bude se o něm hovořit také v hodinovém pořadu Větrník, který vysílá 6. listopadu od 11 hodin
dopoledne Český rozhlas Olomouc. „Český rozhlas Olomouc opět zaznamená všechny festivalové
koncerty a v koprodukci s ním již tradičně vydáme
CD, které bude bonusem ke vstupence příští rok,“
uzavírá ředitel Domu kultury.
První festivalový den: speciální gospelový
program v kostele, repríza legendárního
narozeninového koncertu dvou českých hvězd
Sedmnáctý festivalový ročník zahájí ve čtvrtek
15. listopadu slovinský kytarista Paul Batto Jr.,
který nabídne posluchačům v klášterním kostele
speciální stylový program sestavený převážně z gospelů. „Dlouholetí návštěvníci Blues Alive si jistě
vzpomenou na čisté akustické blues kapely River-

Vladimír Mišík.
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Foto: -pk-

Michal Prokop šumperský festival několikrát moderoval a několikrát na něm i vystoupil.
Foto: -pkside Blues Band, s níž Paul Batto vystoupil už na
čtvrtém ročníku festivalu v roce 1999,“ říká dramaturg festivalu Ondřej Bezr a upřesňuje, že před devíti lety se Batto rozhodl pro sólovou kariéru a jeho
současný zpívaný repertoár sestává převážně z jazzových standardů, balad a bluesových písniček.
„Koncert šedesátníků“, který hostil před pěti lety
velký sál Domu kultury, si letos zopakují Michal
Prokop s kapelou Framus Five a Vladimír Mišík
s ETC...Na společném pódiu stanou ve čtvrtek
15. listopadu a nepochybně opět ukáží, že jejich
blues chutně okořeněné rockovým písničkářstvím
má stejnou sílu jako před mnoha lety. „Představovat Michala Prokopa návštěvníkům Blues Alive
snad skoro hraničí s urážkou. Nejenže patří k největším českým hvězdám hudby, souvisejícím tak či
onak s blues, ale v Šumperku mnohokrát koncertoval a festival několikrát dokonce i moderoval,“
podotýká Vladimír Rybička a dodává, že případ
Vladimíra Mišíka v kontextu scény, kterou Blues
Alive pokrývá, je prakticky stejný jako u Michala
Prokopa.

duo Przytuła & Kruk, v jejichž repertoáru se slévá
vlastní tvorba s převzatými songy klasiků. „Porotu
letošního Aperitivu přesvědčili kombinací dokonalého zvládnutí stylu a samotného hudebního
projevu, zjevnou vzájemnou propojeností a také
nadhledem a smyslem pro humor,“ přibližuje polské hosty Rybička a dodává, že ve velkém sále zahraje v pátek 16. listopadu loňský „aperitivový“ vítěz
The Kingsize Boogiemen. Tato čtveřice talentovaných muzikantů z okolí Prahy hraje nejen ty nejznámější standardy, ale z repertoáru svých oblíbenců si
vybírá i méně známá čísla, kterým dokáže vtisknout
vlastní autentický punc.
O den později, v sobotu 17. listopadu, pak bude
úvod hlavního koncertu patřit ve foyer Domu
kultury slovenskému bandu Jerguš Oravec Trio,
jenž v červnu bodoval nejen u odborné poroty,
ale také u diváků. „Jerguš Oravec míchá se svým
současným triem bluesové kořeny s popem, funky,
soulem i kapkou jazzu, a to tak lehce, že se mu začalo přezdívat „slovenský John Mayer“. Hned po
prvních tónech, které na Blues Aperitivu zazněly,
tak bylo jasné, že právě on je jedním z kandidátů na
postup na Blues Alive,“ vzpomíná ředitel Domu
kultury a prozrazuje, že slovenské trio vystoupí ještě v polském Chorzówě v rámci hlavního programu Blues Alive. Sobotní večer ve velkém sále pak
rozjede slezský Juicy Band s vynikající zpěvačkou
„joplinovského“ charakteru Annou Pawlusovou,
který klade důraz na vlastní tvorbu, jež se vymezuje
žánry blues, funku a soulu, a který loni coby vítěz

Prostor opět dostanou
vítězové Aperitivu
Úvod obou hlavních koncertů bude patřit novým tvářím Blues Alive - vítězům červnové vyhledávací soutěže Blues Aperitiv. Představí se polské

Ve velkém sále zahraje v pátek 16. listopadu loňský
„aperitivový“ vítěz The Kingsize Boogiemen.
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Maďarská čtveřice Mississippi Big Beat Band přiveze experimentální propojení blues s elektronickými
beaty.
Aperitivu vystoupil ve foyer. „Hutný a bohatý sound
kapely jistí prvotřídní hráči, mezi nimiž bezesporu
kraluje pianista a hammondkář Jacek Zajac. Důvodů ke zvýšené pozornosti je tedy více než dost
a jsem přesvědčen, že toto vystoupení velmi dobře
navodí atmosféru na celý večer,“ soudí dramaturg
festivalu.
Páteční večer: bluesman „on the road“,
maďarská čtveřice, kultovní kytarista
a královna blues
Páteční hlavní program letošního Blues Alive
nabídne různorodou pětici umělců a kapel z Čech,
Austrálie, Maďarska a Ameriky. Kromě již zmíněné
české kapely The Kingsize Boogiemen, která hlavní
program ve velkém sále „rozjede“, se po jedenácti letech na šumperské pódium vrátí, tentokráte
s novou kapelou italských hudebníků The Fatalists,
australský kytarista a písničkář Hugo Race, bývalý člen formace The Bad Seeds Nicka Cavea, jenž
ve své tvorbě mísí hluboké bluesové kořeny s psychedelickými hráčskými postupy. „Hugo Race je
bluesmanem nejen kořeny, ale také do značné míry
životním stylem. Je mužem, žijícím neustále „on
the road“, nepřetržitě koncertujícím i nahrávajícím
na nejrůznějších místech zeměkoule,“ konstatuje
Ondřej Bezr. Během svého „nekonečného turné“
se Race již několikrát s úspěchem zastavil i v České

republice a mezi zdejším publikem má rozsáhlou
fanouškovskou základnu.
Šumperskému publiku se v pátek večer představí nová maďarská čtveřice Mississippi Big Beat
Band, která přiveze experimentální propojení blues s elektronickými beaty. „Nejznámější postavou
bandu je bezesporu harmonikový virtuos Andor
Oláh, frontman i u nás velmi dobře známé revivalové party Dr. Valter & The Lawbreakers, ale
také spoluhráč americké zpěvačky Karen Carrol,
se kterou se jako šéf kapely Mississippi Grave Diggers představil na Blues Alive v roce 2010,“ přibližuje maďarské účinkující dramaturg. Po boku má
přitom Oláh kytaristu a zpěváka Csabu „Boogie“
Gála. „Ti dva se spojili s mladou „elektronickou“
generací, aby vytvořili jako poctu k loňským stým
narozeninám Roberta Johnsona projekt, který dokazuje, že staré mississippské blues lze zrestaurovat
v kontextu současného zvuku, aniž by ztratilo to
nejdůležitější, svou vnitřní naléhavost,“ zdůrazňuje
Bezr, podle něhož je Mississippi Big Beat Band jedním z černých koňů letošního ročníku.
Maďarské hosty vystřídá na pódiu kultovní postava všech kytaristů. Jim Campilongo je totiž právem považovaný za virtuosa hry na tento nástroj.
„Už od zveřejnění programu letošního Blues Alive
se mnozí i velmi známí čeští kytaristé nechávají slyšet, že největší hvězdou tohoto ročníku je pro ně
právě tento newyorský kolega. Jim Campilongo je
typickou kultovní osobností, která sice nepronikla do nejvyšších sfér všeobecné známosti, ale o to
věrnější okruh svých fanoušků má po celém světě,“ říká dramaturg. Campilongovo Electric Trio,
s nímž do Šumperka zavítá, je přímo esenciální
ukázkou jeho nadpozemských hráčských dovedností a originálního stylu, v němž se propojuje
blues, jazz, rock i country na poli bezbřehé improvizátorské imaginace a za použití klasických i novátorských postupů.
Hvězdou pátečního večera pak bude Shemekia Copelandová, v současnosti jedna z nejvýznamnějších bluesových zpěvaček mladší a střední
generace. I přes svoje mládí si již vydobyla místo
na pomyslném bluesovém vrcholu. Získala řadu
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ocenění na obou stranách Atlantiku, vystupovala
například s Buddym Guyem, B.B. Kingem, Mickem Jaggerem, Erikem Claptonem i pro manžele
Obamovy v Bílém domě. V roce 2011 na Chicago Blues Festivalu získala oﬁciálně titul „královna
blues“, korunu Koko Taylorové jí předala dcera této
legendární zpěvačky Cookie Taylorová. „Shemekiin výrazný a silný hlas dává její hudbě obrovskou
sílu a energii. Jakoby vycházel z hloubi její duše,
z ulic, kde vyrostla, z každodenních městských zvuků - pouličních muzikantů, gospelových zpěváků či
vyhrávajících rádií,“ líčí Ondřej Bezr a dodává, že
pro Blues Alive je velkou ctí, že právě jejím vystoupením vygraduje první hlavní večer šumperského
podzimního dění.
Filmová projekce i Tematické odpoledne
připomenou „padesátiny“ kapely Rolling Stones
K letošnímu padesátému výročí vzniku kapely Rolling Stones se v sobotu 17. listopadu vrátí

hned dva programové body. Dopoledne diváci uvidí v rámci tradiční sobotní projekce v kině Oko
snímek Martina Scorseseho Shine A Light, který
mapuje nejen koncert Rolling Stones v Beacon
Theatre v roce 2006, ale díky archivním záběrům
také historii kapely. „Scorsese sestavil velice silný
tvůrčí tým z osob, z nichž mnoho obdrželo Oscary,
a natáčel Stouny v Beacon Theater v New Yorku
po dobu dvou dní, aby zachytil jejich syrovou sílu
a přinesl divákům tento ﬁlmově hudební zážitek,“
říká Vladimír Rybička a upřesňuje, že v rolích hostů se ve snímku objevují i bluesman Buddy Guy,
rocker Jack White a popová zpěvačka Christina
Aguilera.
Tematické odpoledne od jedné odpolední pak
nabídne naživo písně této slavné rockové kapely
v podání slovenských bluesmanů sdružených ve
formaci Rolling Stones 50 Anniversary Band.
„Tato „supergroup“ muzikantů věčnou rock‘n‘rollovou kapelu miluje a interpretací jejich písní se
baví,“ poznamenává dramaturg festivalu. Mezi
jedenácti bluesmany uvidí posluchači například
opory slovenské bluesové scény Jána Liteckého
Švedu a Juraje Turteva, zpěvačku Janu Ružičkovou, kytaristu a zpěváka Milana Konfrátera nebo
Kamila Paulovčína, bývalého člena legendární
kapely 60. let Buttons, která jako jedna z prvních
hrála na Slovensku písničky Rolling Stones. Zahraničním hostem pak je Alec Carter, pocházející
z Velké Británie.
Druhý hlavní koncert
nabídne pestrý program

Jim Campilongo je kultovní postavou pro všechny kytaristy.

Hlavní koncert v sobotu večer nabídne opravdu
pestrý program. Po úvodním vystoupení loňských
a letošních vítězů soutěže Blues Aperitiv dostane
prostor kapela Low Society, manželské duo z New
Yorku hrající syrové, hrubé blues ve stylu Janis Joplin. „Blues v podání memphiské manželské dvojice, kytaristy Sturgise Nikidese a zpěvačky Mandy
Lemonsové, rozhodně není procházka růžovou
zahradou. Z jejich hudby jde posluchači mráz
po zádech a aktivují se v něm mnohdy už dávno
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zasuté pudy,“ podotýká Bezr. Vzápětí konstatuje,
že z hudebního odkazu vytahuje Low Society to
nejlepší - syrovost a vášnivost mississippské scény, bluesrockový náboj šedesátých let, který nepřeslechneme v Mandyině „joplinovském“ hlase
a projevu, ale i punkový přístup Iggyho Popa nebo
MC5. „Není náhoda, že Low Society doporučil
na Blues Alive v Česku žijící britský rocker Phil
Shoenfelt. A k tomu, že na české minišňůře Low
Society doprovodí Sturgise a Mandy právě rytmika Shoenfeltovy kapely Southern Cross, pak už byl
jen krůček,“ dodává dramaturg.
Po manželském duu přivítá bluesové publikum na hlavní scéně trojici muzikantů Moreland & Arbuckle. Americký band nabídne
především syrové, neučesané, svých kořenů si
plně vědomé, avšak přesto originální staré blues,
přenesené do 21. století.
Festival Blues Alive nabízí kromě skalního žánru
i zajímavé přesahy. Prorůstání blues s africkou hudbou po loňském úspěšném hostování projektu JuJu
tak ukáže společný koncert
písničkáře Erika Bibba s malijským zpěvákem, kytaristou
a písničkářem Habibem Koitém. V Šumperku oba osobití
umělci představí společnou
desku

Prorůstání blues s africkou hudbou nabídne koncert
písničkáře Erika Bibba s malijským zpěvákem,
kytaristou a písničkářem Habibem Koitém.
Brothers in Bamako, která vyšla letos
v září. Pro představu, co od jejich
koncertu v Šumperku můžeme
očekávat,

O zakončení sobotního programu se postará kytarista, varhaník a zpěvák Lucky Peterson.
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Koncertování uzavřou jam sessions,
festival doprovodí výstava fotograﬁí

Americký band Moreland & Arbuckle předvede především syrové, neučesané, originální staré blues, přenesené do 21. století.
ocitujme právě z recenze jejich letošního vystoupení na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad
Oslavou: „Duo má ambici hledat styčné plochy
mezi západoafrickým a afroamerickým pohledem
jak na píseň jako takovou, tak na žánr blues, který
oba protagonisty spojuje. A dařilo se jim to parádně. Dva naprosto rozdílné styly hry na kytaru
(Bibbova dost ortodoxní ve smyslu bluesovém, ale
i folkovém, Koitého originální, rytmicky speciﬁcké
hraní, navíc s osobitým, velmi zahaleným zvukem)
se vzájemně doplňovaly a zejména ve skladbách
tradičnějšího charakteru byla jejich kooperace
vynikající. A to přesto, že zjevně každý z obou
hudebníků v nitru cítí hudbu úplně jinak, hlavně v rytmickém, ale i stavebném smyslu.“ Je zcela
jisté, že se podobně „parádní“ kooperace osvědčí
i na Blues Alive.
O zakončení sobotního programu se pak postará osmačtyřicetiletý kytarista, varhaník a zpěvák
Lucky Peterson se svou šestičlennou kapelou,
v jejichž hudbě se k základnímu stavebnímu kameni, kterým je elektrické blues, přidává podstatný
vliv gospelu, soulu, ale i rocku. „Lucky Peterson
je považován za jednoho z nejlepších, nejenergičtějších performerů na scéně a jeho koncerty jsou
pověstné obrovskou show. Věříme, že to bude ta
pravá tečka za letošním ročníkem Blues Alive,“
soudí dramaturg.

Nedílnou součástí každého ročníku Blues Alive
jsou tradiční noční jam sessions. Jejich dějištěm budou v pátek a v sobotu po skončení hlavního večerního programu dvě místa, a to foyer Domu kultury
a pivnice Holba. Ve foyer se mohou posluchači v pátek
těšit na polské duo Przytuła & Kruk, v sobotu pak na
Jerguš Oravec Trio. V pivnici to v pátek rozjedou The
Kingsize Boogiemen a v sobotu ji obsadí slezský Juicy
Band.
V Galerii Jiřího Jílka bude festival doprovázet cyklus
snímků amatérského hudebníka a dramaturga galerie
Jana Adamce, který se fotograﬁi věnuje od osmdesátých let. Expozice nazvaná Hráči vznikala od roku
2001, kdy fotograf začal dokumentovat dění v komorním prostředí pardubického Divadla 29, malém sálu
s těsným kontaktem hudebníků s publikem… Zahájena bude vernisáží za účasti autora ve středu 7. listopadu v 18 hodin.
Na koupi vstupenky je nejvyšší čas
Všichni, kteří si nechtějí listopadové bluesování nechat ujít, by si měli včas opatřit vstupenky. Čtvrteční
koncert Paula Batto Jr. přitom přijde na 90 Kč, vstupné
na večerní koncert Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka je 240 Kč a vstupenka na páteční hlavní koncert stojí 420 Kč. Ti, kdo zamíří na sobotní promítání ﬁlmu
Shine A Light v kině Oko, zaplatí 50 Kč. Vstupné na
Tematické odpoledne a druhý hlavní koncert pak stojí
570 Kč. Zájemci si ale mohou koupit za 790 Kč zvýhodněnou permanentku na páteční a sobotní hlavní
koncerty a Tematické odpoledne, k níž dostanou jako
dárek tradiční CD se záznamem loňských koncertů.
Text zpracovala Z. Kvapilová,
foto: Blues Alive
Závěrečná poznámka
Bližší informace a rezervace vstupenek na www. bluesalive@cz. Vstupenky na všechny koncerty lze koupit v pokladně DK ve všední dny od 14 do 18 hod.,
tel.č. 583 214 279, případně rezervovat na tel.
583 214 276, e-mail: kohajdova@dksumperk.cz
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Galerie J. Jílka
Jan Adamec, „Hráči“, fotograﬁe
Stalo se málem pravidlem zvát na listopadový
termín do Galerie fotografy zaměřené i na jazz
a blues. Po Bohumíru Čechovi a šumperském Jaromíru Rollerovi byli to tři smluvní fotografové: Ivan
Prokop, Tomáš Turek a Martin Siebert, aby souborem svých snímků z předchozích let doprovodili
desátý a již i patnáctý ročník festivalu Blues Alive.
Letos je jím Jan Adamec (*1954), sám amatérský
hudebník a dramaturg galerie, kde od roku 1998
uspořádal víc než devadesát autorských výstav jiným. Doporučil ho náš dávný přítel, Pavel Herynek. Ten své cirkulární kresby v pardubické galerii
FONS vystavil v září roku 2010.
Motiv stejný, a přece snímky jiné, pramenící
v jedinečném okamžiku sebezapomnění a sebepotvrzení zároveň. Ve chvíli vzájemného souznění zachycené pohotovým okem fotografa a ustálené do
obrazů s nezaměnitelnou výpovědní silou. Tváře
hudebníků, v radosti do hry ponořené a výmluvná

gesta rukou v typické pozici pevně srostlá s nástrojem. Živá nervní gesta, dobře „načtená“ v komorním prostředí pardubického Divadla 29, malého
sálu s těsným kontaktem hudebníků s publikem…
a sympaticky klasické, černobílé snímky, fotografované na ﬁlm a mokrou cestou vlastnoručně vyvolané v temné komoře. Samy vystačí si beze slov.
Snímky, vzniklé v nerušivém souladu s účinkujícími postupně v rozpětí jednoho desetiletí, byly
vystavovány ve třech časových souborech: jako
Hráči I, 2004, Hráči II, 2008 a Hráči III, 2010.
Naposledy souhrnně v dubnu ve Wroclawi, během
48. ročníku festivalu Jazz nad Odrou. Zatím uzavřené téma Hráčů obohatí i šumperský festival. Jan
Adamec je s nimi, ve výběru, odpovídajícím prostoru Galerie, na letošním festivalu vítán. Rámuje
ho. Otevírá i uzavírá.
Výstava, zahájená ve středu 7. listopadu v 18 hodin, končí v neděli 2. prosince. Přijďte, jste zváni,
ať na vernisáž za účasti autora, nebo jindy, v průběhu jejího trvání.
Miroslav Koval

Elisabeth Lohringer, Trio Nada, USA/A, 2009
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Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě
na Šumpersku: Miroslav Koval
Malíř a graﬁk, fotograf, kurátor galerie * Narozen 26. listopadu 1944 v Havlíčkově Brodě
V letech 1965-1971 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (F. Jiroudek), manžel dcery sochaře Jiřího Jílka Anežky. Spolu žijí a tvoří v Sobotíně.
Kurátor Galerie J. Jílka v Šumperku, která vznikla
v roce 1993. Propagátor současné české výtvarné tvorby. Jako umělec se zabývá především kresbami tuší
a perem, které skládá do cyklů inspirovaných přírodními ději. Do první poloviny 90. let 20. stol. tvořil
reliéfní monochromní obrazy kaseinovou technikou
v okrových odstínech. Kromě kreslení a malování fotografuje. Členství v FČVU, SČVU, spolku výtvarníků Kruh a Spolku olomouckých výtvarníků.

Miroslav Koval.

Kresba, 2002.

Foto: archiv VM

Foto: archiv VM

Dílo: samostatné výstavy - 1982, Olomouc, Galerie
Pod podloubím; 1985, Praha, Galerie Opatov; 1992,
Šumperk, Severomoravské divadlo; 1994, Opava,
Dům umění; Zlín, Dům umění; Ústí nad Labem, Výstavní síň Emila Filly; Roudnice nad Labem, GMU;
1995, Praha, Galerie V. Špály; Praha, Galerie V. Špály;
1996, Brno, Dům umění; 1998, Šumperk, Galerie
J. Jílka; Ostrava, Klub Atlantik; 2004, Praha, Akademie věd; 2008, Šumperk, GJJ. Zastoupení ve sbírkách - VM Šumperk, Stráň, kombinovaná technika,
1980; zastoupení ve sbírkách Muzea umění Olomouc,
Kupferstich kabinetu v Drážďanech, Galerie Art Space
v Nihshinomiy v Japonsku, sbírce výtvarného umění
města Šumperka a dalších. (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Publikace slovníkového typu: Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku, 1. díl
K dostání v muzeích v Šumperku, Mohelnici, Zábřehu a Lošticích.
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Listopadová Klasika Viva
nabídne Poctu romantickým tvůrcům

L

istopadové setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé
na pondělí 19. listopadu. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení klavíristy
Jana Jiraského. Koncert nazvaný Pocta romantickým tvůrcům začíná v 19 hodin v klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie a v programu zazní skladby F. Chopina, B. Smetany, F. Liszta a dalších. Vstupenky v ceně osmdesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk
a v Informačním centru při místním muzeu.
Jan Jiraský (* 1973 ve Vysokém Mýtě) je český
pianista a pedagog. Studoval klavírní hru na pardubické konzervatoři a na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně pod vedením Aleny Vlasákové. Své vzdělání dovršil doktorskou dizertací
na téma klavírní dílo Leoše Janáčka. Janáčkovo
klavírní dílo také celé natočil, a to dokonce dvakrát - na moderní nástroj i autorův vlastní klavír
značky Ehrbar, nacházející se v Janáčkově muzeu.
Za obojí mu byla udělena Prémie Leoše Janáčka.
Je laureátem mnoha mezinárodních klavírních soutěží a jako interpret se proslavil zejména koncertními sériemi, na kterých provádí kompletní klavírní
cykly, jako Bachův Dobře temperovaný klavír, Mozartovy klavírní sonáty či skladby českých autorů.
Je také dvojnásobným držitelem ceny Classic. Při
studiu se opírá o historické prameny a rukopisná
vydání. Jako sólista i komorní hráč vystupuje doma
i v zahraničí a přitom se intenzivně věnuje pedagogice. V roce 2007 byl jmenován vedoucím katedry

Klavírista Jan Jiraský vystoupí v Šumperku 19. listopadu.
Foto: archiv
klávesových nástrojů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
R. Janků

ZUŠ Šumperk
Pondělí 29. října v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Kytarový podvečer

Pondělí 12. listopadu v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Hudební podvečer

Sobota 10. a neděle 11. listopadu vždy od 9 hodin
v koncertním sále ZUŠ
2. ročník celostátní soutěže v interpretaci koncertního melodramu
Pod záštitou Zdeňka Brože, starosty Šumperka,
a herečky Hany Maciuchové.

Neděle 25. listopadu v 16 hodin v kostele sv. Jana
Křtitele
Koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ
pro Charitu
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk,
Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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Celorepubliková soutěž v interpretaci melodramu
se již podruhé uskuteční v Šumperku

V

e dnech 10.-11. listopadu proběhne vždy od deváté ranní v prostorách ZUŠ Šumperk v Žerotínově ulici 11 již 2. ročník Soutěže v interpretaci koncertního melodramu pro žáky LDO s klavírní
spoluprací pedagogů ZUŠ. Po loňské úspěšné premiéře této celorepublikové soutěže, na niž se sjeli
zájemci ze sedmnácti různých „ZUŠek“, navazujeme letos pokračováním tohoto klání. Vzhledem
k až nadměrně velkému zájmu uchazečů o první ročník, který se skládal ze dvou věkových kategorií,
je letošní soutěž určena pouze pro mladší kategorii do patnácti let. Starší kategorie 16-18 let přijde
na řadu příští rok. Hlavní organizátoři soutěže, občanské sdružení Spolek Galimatyáš a Základní
umělecká škola Šumperk, srdečně zvou všechny zájemce, kteří by se chtěli na průběh soutěže v sále
ZUŠ podívat a nahlédnout do tajů tohoto hudebně dramatického žánru. Dodejme ještě, že tuto šumperskou aktivitu vítá a poskytla jí svou záštitu přední česká herečka Hana Maciuchová, která je mimo
jiné též významnou interpretkou melodramu.
Ptáte se, proč právě melodram? V čem tkví jeho
tajemství a jaký může být jeho přínos pro samotné
žáky? Především pro jeho speciﬁčnost a jedinečnost
při uměleckém ztvárnění. Tento žánr představuje unikátní propojení textové, tedy recitované, a hudební
složky, které plynou souběžně, a společně tak sdělují
obsah směřující k vyšší kvalitě uměleckého projevu.
Provázanost hudby a mluveného slova tedy umocňuje
celkový dojem z produkce. Pro žáky recitátory skýtá
tento hudebně dramatický žánr nové možnosti přístupu k přednášenému textu, neboť jsou nuceni respektovat hudební průběh celku coby nedílnou součást
jejich pojetí dané předlohy.
Výkony recitátorů ve spojení s klavíristy bude posuzovat odborná pětičlenná porota v tomto složení:
Jiří Knotte, předseda poroty: hudební skladatel
a klavírista, učitel na konzervatoři v Teplicích, laureát
Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci
melodramů; Blanka Rozehnalová: působí na katedře Českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci se
specializací na didaktiku literární výchovy a kreativní
myšlení v literární výchově pro 2. stupeň ZŠ; Tomáš
Hanzlík: hudební skladatel (zabývá se zejména operní tvorbou v neobarokním stylu), působí na katedře
Hudební výchovy na PdF UP v Olomouci, v rámci

své pedagogické činnosti na Slovanském gymnáziu
Olomouc je uměleckým vedoucím Dětské opery
Olomouc; Marta Hrachovinová: přední česká herečka a recitátorka, v současnosti též aktivní interpretka
melodramů v rámci Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, nově je ředitelkou Mezinárodní
soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu, na
které se organizačně podílí od jejího počátku; Lenka
Přibylová: odborná asistentka na katedře Hudební
výchovy na PdF UJEP v Ústí nad Labem, jeden z pilířů jejího pedagogického působení představuje melodram jak z praktického interpretačního hlediska, tak
z pohledu jeho vývoje v kontextu dějin hudby.
Šumperská soutěž v interpretaci melodramu je jediným podnikem tohoto zaměření na poli základního
uměleckého školství v celé republice a pevně věříme,
že její úspěšný loňský start povede k dlouhodobému
každoročnímu setkávání mladých lidí, kteří se nebojí
proniknout do úskalí interpretace melodramu a jsou
schopni rozpoznat jeho krásu. Druhý ročník soutěže slibuje pestré zastoupení škol ze všech koutů naší
vlasti, množství nových zážitků pro všechny přítomné
a tvůrčí prožitek během jedinečného setkání žáků
s pedagogy a členy odborné poroty.
P. Vočka,
T. Karlíková, hlavní organizátoři soutěže

PRAVIDELNÉ BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
po celou letošní sezonu každé úterý od 17 do 18 hodin na zimním stadionu v Šumperku
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Dům kultury
Středa 1. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Fešáci: „Tam u nebeských bran“
Hosté: Petr Novotný, Michaela Tučná. Výroční koncert skupiny Fešáci ke 45 letům souboru a zároveň
vzpomínkový pořad na Michala Tučného k jeho nedožitým 65. narozeninám. Partnerem koncertu je
pivovar Holba.
Vstupné 220, 250, 290 Kč
Sobota 3. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
Nejmladší zpěvačky a zpěváci Šumperského dětského sboru se představují veřejnosti.

Vstupné 50 Kč

Úterý 6. listopadu od 18.30 hodin v G-klubu
Albánie na kolech
Průvodce CK Alpina Pavlík Vrbík neformálně vypráví o své oblíbené destinaci Balkánu. S posluchači
se vydá z Černé Hory do útrob masivu Prokletí, NP Theth, do Škodry, k mořskému resortu Velipoja
a k přehradě Komani. Cestopis se zamyslí také nad rychlou změnou v krajině a v mysli Albánců za
posledních pár let... Přednáška je výzvou i pro vyznavače enduro a oﬀ-road.
Vstupné v předprodeji 40 Kč, v den akce 60 Kč
Pátek 9. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Katapult
Celovečerní koncert hardrockové legendy. Olda Říha pro šumperské publikum chystá blok svých největších hitů, jako jsou pecky Já nesnídám sám, Hlupák váhá, Někdy příště, Blues a další... Partnerem
koncertu je Pivovar Holba.
Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den akce 290 Kč
Pondělí 12. listopadu od 17 hodin v G-klubu
Město čte knihu
Knihu Karla Čapka Nejen povídky čtou Jan Firla, Bára Hubíková a další.

Vstup volný

Čtvrtek 15. - sobota 17. listopadu
BLUES ALIVE: Shemekia Copelandová (USA), Lucky Peterson (USA), Low Society (USA), Jim
Campilongo (USA), Michal Prokop (CZ), Vladimír Mišík (CZ) a mnoho dalších
XVII. ročník největší středoevropské přehlídky bluesové muziky. Bližší informace a online rezervace na
www.bluesalive.cz.
Pondělí 19. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Pocta romantickým tvůrcům
Listopadová část cyklu Klasika Viva se odehraje ve společnosti F. Chopina, F. Lizsta, B. Smetany a dalších
autorů romantického období. Slavná díla zahraje na klavír Jan Jiraský.
Vstupné 80 Kč
Sobota 24. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK
Horování
20. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Dhau-
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lagiri (Libor Uher), Sandstoun (Petr Piechovicz a Petr Kašpar), Aiguille Sans Nom (Mejla Doležal),
Patagonia Expedition Race (Pavel Paloncý) a další. Fotograﬁcká výstava: Roman Kamler (Grónsko);
moderuje Hanka Písková. Doprovodný program: SOUTĚŽ V BOULDERINGU! (v prostorách 3. základní školy - Hluchák) - neformální setkání lezců a veřejnosti na boulderové stěně. Možnost sledovat
a sám zkusit. Bez vstupného, bez ostychu a bez poražených. Prezentace mládeže 9 až 14 let: 9.30 hod.,
prezentace juniorů 15 až 17 let a dospělých: 11.30 hod. Propozice a pravidla soutěže na www.dksumperk.
cz/horovani. Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, akci dále podpořily ﬁrmy Kubíček, Tilak,
Singing Rock, Nuget, Miss Cosmetic a klub Horal. Mediální partneři: Týden na severu, Rádio Haná.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma
Neděle 25. listopadu od 16 hodin v H-clubu
Horování: Nedělní ﬁlmová seance
Ke 20. narozeninám dostává festival Horování druhou scénu. Ve spolupráci s Filmovým festivalem zimních
sportů uvedeme snímky, které vyhrály různá ocenění z mezinárodních ﬁlmových outdoorových festivalů.
Uvidíme několik snímků, mimo jiné ﬁlm Cold o úspěšném prvovýstupu na Gasherbrum II (8,035m)
v Pakistánu, další ﬁlm Parallels odkazuje na rovnoběžné lyžařské stopy, které freerideři vytvořili ve svazích
olympijského střediska Whistler v rámci World Ski & Snowboard Festival v dubnu 2011. Pokud si stále
někdo myslí, že čtyři ženy nemohou vydržet 80 dní na expedici bez záchodu a sprchy, po zhlédnutí dalšího
ﬁlmu Baﬃn Babes se přesvědčí o opaku...
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč (se vstupenkou na sobotní Horování sleva 20 Kč)
▶ PRO DĚTI
Neděle 4. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Není drak jako drak
Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna se bojí draka a ne všechno, co se říká, bývá
pravda. Tři veselé pohádky plné nečekaných zvratů. Tentokrát se ale draka nebojte, není totiž proč. Hraje
Divadýlko Kuba Plzeň.
Vstupné 50 Kč
Neděle 25. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Veselý pohádkový příběh plný písniček o Krakonošovi a pyšné lakomé pekařce Jíře. Hraje Liduščino Divadlo Praha.
Vstupné 50 Kč
▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 4. listopadu
Daniel Balabán: „Další zastavení“, obrazy z několika posledních let
Výstava obrazů z několika posledních let jmenovaného malíře. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
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Od 7. listopadu do 2. prosince
Jan Adamec, „Hráči“, černobílé fotograﬁe, k festivalu Blues Alive
Výstava klasických černobílých fotograﬁí hudebníků. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 7. listopadu od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové
ubytování. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
▶ PŘIPRAVUJEME
2.-23. prosince
ADVENTNÍ KONCERTY 2012
9. prosince
KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM
11. prosince
EVA URBANOVÁ
12. prosince
SCREAMERS
15. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT SDŠ
BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287,
tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz,
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

Horování slaví dvacet let,
jako dárek dostalo ﬁlmový den

S

etkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů, pojmenované Horování,
se letos koná podvacáté! Pořadatelé se proto rozhodli obdarovat věrné návštěvníky i samotný festival tím nejlepším dárkem - bohatším programem. Horování se totiž poprvé protáhne na dva dny.
K hlavnímu festivalovému programu, který se uskuteční v sobotu 24. listopadu ve velkém sále Domu
kultury, přibude „Nedělní ﬁlmová seance“ v H-clubu.
Hlavní program 20. ročníku Horování přivítá
od 17 hodin přední české horolezce a dobrodruhy Libora Uhra (Dhaulagiri) Petra Piechovicze
a Petra Kašpara (Sandstoun), Milana Doležala
(Aiguille Sans Nom), Pavla Paloncýho (Patagonia
Expedition Race) a další. Autorem tradiční doprovodné výstavy bude letos Šumperan Roman
Kamler, který se ve fotograﬁích ohlíží za cestou
po zmrzlém Grónsku. Akci tradičně moderuje
Hanka Písková a stejně tak obvyklé budou koncerty bluegrassové skupiny Zbořec v přestávkách
mezi cestopisy.
Závěrečný den posledního listopadového víkendu mohou strávit milovníci hor ve společnosti
extrémních lidských výkonů na ﬁlmovém plátně.
„Ve spolupráci s Filmovým festivalem zimních
sportů jsem vybrali ty nejzajímavější snímky

a připravili ﬁlmovou scénu Horování. Promítat
začneme v neděli v 16 hodin v H-clubu,“ zve za
pořadatele Ondřej Polák. „Uvidíme několik ﬁlmů, například dokument Cold o úspěšném prvovýstupu na Gasherbrum II v Pakistánu. Pokud si
stále někdo myslí, že čtyři ženy nemohou vydržet
osmdesát dní na expedici bez toalety a sprchy, po
zhlédnutí dalšího ﬁlmu Baﬃn Babes se přesvědčí
o opaku,“ dodává Polák. Vzápětí připomíná, že
také letošní jubilejní ročník Horování doprovodí
v sobotu populární dopolední soutěže na Základní škole v ulici 8. května v lezení na umělé stěně,
které začnou o půl desáté ráno.
Hlavním partnerem Horování 2012 je Pivovar
HOLBA. Akci dále podpořily ﬁrmy Tilak, Singing
Rock, CBA, Miss Cosmetic, dmychadla Kubíček
a klub Horal.
-red-
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Městská knihovna
Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz.

Bedřich Ludvík zve posluchače
na cestu na Howk Tower

D

ramaturg, spisovatel, autor textů a hudby, scenárista, ale především režisér dokumentů v České televizi Bedřich Ludvík zavítá po pěti měsících opět do svého rodného města. V poeticko-hudebním pořadu
nazvaném Cesta na Howk Tower Robinsona Jeﬀerse se vrátí ke své loňské cestě do Kalifornie, do místa vzniku básně Hungerﬁeld, podle níž napsal tento šumperský rodák v roce 1979 svůj školní scénář. Setkání bude
hostit v pátek 30. listopadu od páté odpolední kaple sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele.
Bedřich Ludvík, absolvent Střední železniční školy v Šumperku, působil od roku 1973 jako „ruchař“

ve ﬁlmovém studiu na Barrandově, poté vystudoval
FAMU v oboru dramaturgie a scenáristiky. Od roku

Bedřich Ludvík zavede posluchače k Jeﬀersonově Jestřábí věži.
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Foto: archiv

1982 pracoval v Prioru jako vedoucí příjmu zboží a o dva roky později jako topič na III. Chirurgii
v pražské Londýnské ulici. Zde vydržel až do roku
1990 a hned poté dostal nabídku účasti ve vznikající
tvůrčí skupině v České televizi. Je autorem dokumentárních seriálů Rozhlédni se, člověče, Paměť stromů,
Zpět k pramenům a Praha, město věží. Kromě režie,
scénáře i námětu se na těchto čtyřech dokumentárních seriálech podílel i jako autor hudby. Loni v září

točil o neplaceném volnu v Kalifornii cestu svého
školního scénáře z roku 1979, napsaného podle básně
R. Jeﬀerse Hungerﬁeld, do místa jejího vzniku - „Jestřábí věže“ Robinsona Jeﬀerse v Carmel u Monterey
u San Francisca. Jediný exemplář jeho scénáře je teď
uložen pouze v knihovně R. Jeﬀerse v Kalifornii. Letos
v červnu představil Bedřich Ludvík v knihovně svoji
tvorbu, nyní se do rodného města vrací prostřednictvím cesty na Howk Tower Robinsona Jeﬀerse. -redMěstská knihovna v ulici 17. listopadu 6
zve na výstavu

Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6
zve na výstavu

APTÁK - PRODEJNÍ VÝSTAVA

KNIŽNÍ OBÁLKY JOSEFA ČAPKA
Výstavu zahájí ve čtvrtek 1. listopadu v 10 hod.
A. Pomajzlová z Masarykovy univerzity v Brně.
Hudební vystoupení - soubor Gracioso
ZUŠ Šumperk.

Prodejní výstava šumperské rodačky, výtvarnice
Ireny Slavíkové.
Zahájení výstavy ve čtvrtek 29. listopadu
v 16 hod. Výstava potrvá do 2. ledna.

DDM U Radnice
Sobota 3. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické
dílně ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.
Vstupné 50 Kč

Sobota 24. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické
dílně ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.
Vstupné 50 Kč

Sobota 3. listopadu od 9 do 14 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Šperkování
Výroba šperků.
Vstupné 80 Kč

Sobota 24. listopadu od 9 do 14 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Šperkování
Výroba šperků.
Vstupné 80 Kč

Středa 8. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství od A do Z
Vstup volný

Úterý 28. listopadu od 16 do 19 hodin v ateliéru ve 3. patře
Adventní věnce
S sebou: korpus na věnec, stojánky na svíčky, svíčky, ozdoby na věnec.
Vstupné 50 Kč

Středa 15. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně
Modeláři
Náměty, jak co udělat v dílně.
Vstup volný
Středa 22. listopadu od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z
Rady a nápady pro kutily.
Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže
U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,
tel. č. 583 214 076, 583 215 395,
www.ddmuradnice.cz.
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Divadlo
Datum
Titul
Skupina
Čas
Cena
Čt 1.11. Macbeth
S2, X, VK
17.00
135 Kč
St 7.11. Nebe na zemi
A, X, VK
19.30
135 Kč
Město čte knihu
Pá 9.11. Nokturno A. Kauera Hrádek
21.00
vstup volný
So 10.11. Čtení a křest knihy Nejen povídky
17.00
50 Kč
So 10.11. Ondřej Kepka uvádí: Čapek a jeho obyčejný svět
18.45
vstup volný
Po 12.11. Racek Naposledy v Šumperku!
VK
17.00
135 Kč
Čt 15.11. Nebe na zemi
S1, X, VK
17.00
135 Kč
Čt 22.11. Nebe na zemi
S2, X, VK
17.00
135 Kč
Pá 23.11. Hrádek pro krále
VK
19.30 70 Kč, 30 Kč
aneb Poczta Georgemu Mitchellovi a Bunnymu Beriganovi
Teens Jazzband Velké Losiny Hrádek
So 24.11. Nebe na zemi
B, VK, X
19.30
135 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla
Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Město čte knihu:
Petr Válek - VÝSTAVA
Vernisáž výstavy kreseb proběhne
v sobotu 27. října v 18.30 hodin.
Výstava potrvá do 10. prosince.

V pohádce Malá čarodějnice se hlavní role zhostila
Vendula Nováková, Havrana, jenž ji příběhem provází, hraje Matěj Kašík.
Foto: J. Valchař
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Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ
▶ Člověk tvůrce - příběh čtvrtý - KOV
Výstava ze sbírek VM v Šumperku představuje těžbu, zpracování a využití kovu v regionu. Výstava
trvá do 3. února 2013.
HOLLAROVA GALERIE
▶ Tetřev hlušec ptákem roku 2012
Výstava trvá do 4. listopadu.

ního ﬁlmu v pátek 9. listopadu v 9.30 hodin, následuje beseda s Kristinou Váňovou.
STÁLÁ EXPOZICE
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může
pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
GALERIE ŠUMPERSKA
▶ „PAINTOMORROW“
Výstava představuje tvorbu dvanácti umělců, kterým
slouží malba jako elementární vyjadřovací prostředek.
Expozice si klade za cíl předložit divákovi současnou
malbu prostřednictvím selekce, která je průřezem
z toho nejzajímavějšího, co se na mladé výtvarné
scéně vyskytuje. Výstava trvá do 5. ledna. V sobotu
24. listopadu proběhne od 10 hodin komentovaná
prohlídka k výstavě PAINTOMORROW.

Výstava o tetřevu hlušci trvá v Hollarově galerii jen do
4.listopadu.
Foto: VM
▶ Půjdem spolu do Betléma, papírové betlémy
(výstava)
Historie vývoje tištěných papírových betlémů od
19. století do současnosti. Zahájení proběhne ve
čtvrtek 15. listopadu od 9.00 hodin. Výstava potrvá do 13. ledna.
RYTÍŘSKÝ SÁL
▶ Houby na fotograﬁích Heleny Deckerové
Výstava trvá do 4. listopadu.
▶ Město čte knihu 2012: Život a doba spisovatele Karla Čapka, Josef Čapek - malíř, básník,
spisovatel
Výstavu zahájí ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin
Kristina Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka. Ukázky z knihy Nejen povídky čtou studenti
Gymnázia Šumperk.
Slovensko bratří Čapků Promítání dokumentár-

GALERIE MLADÝCH
▶ Globální oteplování ano, či ne?
Výstava s klimatickou tematikou zachycuje novodobý a celosvětový rozpor mezi dvěma tábory.
Táborem klimatických alarmistů a táborem klimaskeptiků. Výstava nabízí nejen panely k tématu oteplování, ale i sbírkové předměty z geologie
a zoologie, jež doplňují předložená fakta. K dispozici bude také „čtenářský koutek“, prezentující publikace z celého světa k danému tématu. Vernisáž
proběhne ve čtvrtek 1. listopadu v 17 hodin, po
vernisáži následuje volná beseda. Výstava potrvá do
13. ledna.
Informace: tel.č. 583 363 070, 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 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska:
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne
13.15-17 hodin.
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ZÁBŘEH
▶ Moje město Zábřeh
Výstava nabízí pohlednice, fotograﬁe, mapy, plány,
knihy a drobné tiskoviny, které vypovídají o městě
Zábřehu. Výstava trvá do 3. listopadu.
▶ Z pohádky do pohádky
Výstava, kterou zhlédlo v Muzeu Šumperk 5 500 návštěvníků, osloví celou rodinu a dává nahlédnout do
kouzelného světa našich nejkrásnějších pohádek. Pro
návštěvníky jsou v podobě instalovaných scén a muzejních sbírek připraveny příběhy deseti klasických
českých pohádek, a to Červená Karkulka, Perníková
chaloupka, Smolíček Pacholíček, O Budulínkovi,
Jak zvířátka stavěla domeček, O Šípkové Růžence,
O princezně a drakovi, Čertův švagr, Ošklivé kačátko
a Sedmero krkavců. Otevření výstavy v úterý 13. listopadu v 9.00 hodin. Výstava potrvá do 31. ledna.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.
MOHELNICE
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou
roku 2005!
▶ Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů
Fotograﬁcká výstava zaměřená na horniny a minerály z domova i daleké ciziny očima amatérů i profesionálů. Výstava je oživena interaktivními prvky.

Výstava trvá do 18. listopadu.
▶ Čas vánoční: advent a Vánoce v lidových zvycích
Zahájení výstavy v pátek 23. listopadu v 9.00 hod.
Výstava potrvá do 12. ledna.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.
cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.
LOŠTICE
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Štědrý den v proměnách času
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 29. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá do 19. ledna.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér.
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně
tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz,
www.muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,
13-16 hod.
Otevírací doba v Den boje za svobodu
a demokracii - sobota 17. listopadu
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska
9-13 hod. * Muzea v Mohelnici, Zábřehu,
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 9-12 hod.

Galerii Šumperska obsadili mladí výtvarníci

V

ýstava PAINTOMORROW velice volně navazuje na předchozí výstavní projekt PAINt z roku
2009, který měl shodnou koncepci. Cílem obou je seznámit návštěvníky se skvělými díly mladých
výtvarníků působících na naší scéně. Ti stojí často zcela mimo zájem kurátorů i galeristů a v takto
široké sestavě se potkávají jen ojediněle. O to přitažlivější tato konfrontace je...
Malba, která je společným jmenovatelem všech,
zaznívá v mnoha tónech a variacích. To, že jsou jednotliví tvůrci značně odlišní, je pro dobro věci, neboť

tím lze dosáhnout pestrosti vystavených exponátů,
témat a názorů. Každý, kdo někdy pořádal výstavu, se
jejím prostřednictvím snažil objevit a ukázat divákovi
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V Galerii Šumperska jsou k vidění díla mladých výtvarníků působících na naší scéně.
něco, co stojí za to vidět v souvislostech dosud nezažitých. V případě PAINTOMORROW je to fakt,
že se v jednom prostoru ocitnou dva obrazy, které
na mezinárodní ceně BP portrait award v Londýně
získaly cenu diváků - „iDeath“ od Michala Ožibka
(rok 2010) a „Jakub“ od Jana Mikulky (rok 2011).
Jde přitom o světovou premiéru, protože se ještě nestalo, aby rok po sobě získali tuto cenu malíři ze stejné
země, dokonce ze stejného ateliéru, v němž oba na
AVU v minulosti studovali.
Mimo tento unikátní počin ale je na výstavě k vidění mnoho dalších kvalitních prací, jež jsou dílem
následujících umělců:
Lucie Jindrák Skřivánková (jediná žena na výstavě)
je zastoupena svými pestrobarevnými plátny, na nichž
si pohrává z perspektivou architektonických scenérií.
Radek Bigoš (dosud student AVU) je malířem,
který své obrazy tvoří na pomezí art brut a abstraktního expresionismu - na hraně harmonie a disonance.
Pavel Holas (asistent Zdeňka Berana na pražské
AVU) pokračuje v sérii muchomůrek a neﬁgurativních kompozic, které diváka uvádějí mimo běžné
vnímání prostorových vztahů.

Foto: -zk-

Tomáš Jetela (jeden z nejvýraznějších nedávných
absolventů ateliéru Michala Rittsteina na AVU) navazuje na svou diplomovou práci. Jeho ﬁgurální kompozice oplývají barevnou silou a kompoziční jistotu.
Aleše Kauera je třeba chápat v širším kontextu,
protože je nejen malíř a kreslíř, ale především básník,
a proto jsou jeho práce vždy s určitým přesahem mimo plochu obrazu.
Jan Mikulka, malíř se silným vztahem k realitě,
kterou dokáže bravurně podat a přitom se nebrání
ani náročnějším manipulacím s ní.
Michal Ožibko je dalším realisticky tvořícím
umělcem na výstavě, ale ve svých vystavených dílech
dokazuje, že ho zajímá nejen realistický obraz.
Jan Petrov je zřejmě jediným pravověrným hyperrealistou ze všech. Jeho preciznost je evidentní a někomu z ní může běhat až mráz po zádech.
Zdeněk Trs postoj k realitě kolem sebe vtěsnal do
minimalistické kontemplativní polohy, která ničím
nezrazuje tradiční schéma postupu výstavby obrazu,
a rozehrává až magickou - optickou hru s pozorovatelem.
Jan Uldrych je jedním z mála na naší výtvarné scé-
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ně, kteří jsou téma krajiny schopni pojmout velkoryse a neopisují z ní jako školáci. Zároveň nenechává
krajinu znásilnit subjektivními obscesemi, kterými
tolik umělci trpívají a bývají za ně oslavováni. Honzovy abstrahované krajiny neztratily nic z monumentality minulosti a přitom si uchovaly svá tajemství pro
budoucnost.
Petr Válek je překvapivým zjevem a jeho osobitost
je příkladná. Kolorit a kresebnost jeho prací nejsou
ničím proti jeho neutuchající originalitě a výrazu. Je
tím, koho by někdo popsal jako „tabula rasa“, ale pro
mne je ještě mnohem víc.

Vladimír Véla prošel na své cestě za malbou mnoho uliček, které zanechaly stopy na jeho obrazech.
Jeho příklon k abstrahovanému symbolu, jakožto
základním prvku, který hovoří k tomu, kdo plochu
plátna sleduje, je rozpoznatelný. Nicméně se nevrací
do minulosti a nezabředá v archetypech, ale snaží se
nalézat nová východiska.
Snad jsem nikomu z výše zmíněných neublížil
svým subjektivním nástinem jeho tvorby. Vystavených prací, a tím spíše jejich autorů, si totiž velice vážím a doufám, že mé nadšení pro ně budou ochotně
sdílet i lidé ve výstavní síni.
Michal Ožibko

Pontis, středisko Sever
Čtvrtek 1. listopadu od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.
Vstupné 50 Kč

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Sportovní a relaxační aktivity pro seniory
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci

Úterý 6. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - pokročilí

Pátek 9. listopadu od 10 hodin v „KD“
Přednáška „Shrnutí poznatků“
Přednáší Marcela Iliadisová.

Každé sudé úterý (13.11., 27.11.) od 9 hodin v „P“
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Pátek 9. listopadu od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 50 Kč

Každou středu od 10 hodin v „P“
Trénování paměti

Čtvrtek 15. listopadu od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Pepa Frnka.
Vstupné 50 Kč

Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvrtek
od 9 a od 10 hodin v „P“
Cvičení s ﬂexibary

Úterý 20. listopadu od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací

Čtvrtek 29. listopadu od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.
Vstupné 50 Kč

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č.
583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti
od narození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové na čísle 732 561 061, „KS“
= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců,
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum Brouček
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Vila Doris
Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek (s výjimkou 25.10.) a každý pátek (s výjimkou 21.11.)
od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče
s dětmi.
Vstupné 40 Kč
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Cena lekce 50 Kč
Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Konzultace 50 Kč
Od 27. října do 13. listopadu
Město čte knihu
Letošní ročník je věnovaný osobnosti K. Čapka;
podrobný program a další informace na www.mestocteknihu.cz.
Středa 7. listopadu od 17 do 20 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053,
psencikova@doris.cz.
Cena 60 Kč

Pátek 9. listopadu od 17 hodin v sále Vily Doris
Město čte knihu: Čtení ve Vile Doris
Povídku Peníze čtou členové studia D 123, hudební doprovod Zdeněk Dočekal.
Vstup volný
Sobota 10. listopadu od 14 do 17 hodin v AT
na „K“
Keramika pro veřejnost (volné tvoření)
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036,
e-mail: silhanova@doris.cz.
Cena 50 Kč/osoba
Od středy 21. do čtvrtku 22. listopadu a od středy
28. do čtvrtku 29. listopadu vždy od 9.30 do 11.30 hodin v MC Komínkov
Kurz masáží pro děti a kojence
Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři druhy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická masáž,
2. masážní metody ze Švédska, 3. masáž chodidla,
která vychází z prvků reﬂexní terapie. Využívají se
také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie
a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Cena za obě lekce 400 Kč
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212,
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9,
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér:
AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz,
http://www.doris.cz

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele,
obyvatelé Šumperka pak zaplatí 132 Kč.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka,
tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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Kino Oko
7 DNÍ HŘÍCHU
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. listopadu jen v 18.00 hodin, pátek 2., sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. a středa 7. listopadu jen ve 20.00 hodin
ČR 2012, 107 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let
Film byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku
1945. Autor knižní předlohy ﬁlmu Habermanův mlýn Josef Urban sepsal svůj nový román 7 dní hříchu
na základě vyprávění pamětníků, především šumperského občana Karla Cvrka. Hrají: Ondřej Vetchý, Vica
Kerekes, Jiří Schmitzer, Anna Šišková, Igor Bareš a další.
Vstupné 100 Kč
DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 1. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA, 2012, 92 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Příběh šestileté dívky, která žije se svým otcem „na konci světa“ v Louisianě. Magický snímek vnímaný
jako metafora současné Ameriky získal hlavní cenu na festivalu v Sundance a cenu za nejlepší debut na
festivalu v Cannes.
Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3D
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. listopadu jen v 16.00 hodin

Hrajeme pro děti 3D

Film 7 dní hříchu podle románu Josefa Urbana byl inspirovaný skutečnými událostmi sedmi poválečných dnů
na Šumpersku roku 1945. V hlavní roli Ondřej Vetchý.
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USA, 2012, 91 minuta, komedie, rodinný ﬁlm v českém znění
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem stylového Hotelu Transylvánie
- luxusního pětihvězdičkového resortu, kde se mohou všechna monstra světa dostat daleko od všech a být
jen sami sebou v bezpečném prostředí bez lidí. Neočekávané chvíle přijdou v okamžiku, kdy do hotelu
zabloudí obyčejný smrtelník a zamiluje se do hraběcí dcery.
Vstupné 130 Kč
SOUSEDSKÁ HLÍDKA
Pondělí 5., úterý 6. a středa 7. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2012, 102 minuty, komedie, sci-ﬁ, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Čtyři muži utvoří domobranu jako způsob, jak se dostat z rodinné rutiny, aby mohli na pivo a pobavit se
u hazardních her. Při jedné z obhlídek města narazí na odporné emzáky neboli nepěkné mimozemšťany,
kteří chtějí zaútočit na naši zemi. A od té chvíle je osud lidstva pouze v rukách neohrožené, nebojácné
a nešikovné Sousedské hlídky. To se máme na co těšit…. Hrají: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill
a další.
Vstupné 80 Kč
VRÁSKY Z LÁSKY
Středa 7. listopadu jen v 16.00 hodin
ČR, 2012, 101 minuta, drama, komedie, mládeži přístupný
Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v režii Jiřího Stracha.

Vstupné 60 Kč

PATROLA
Čtvrtek 8. listopadu jen v 17.00 hodin, v pátek 9. listopadu jen ve 20.30 hodin, v sobotu 10. a v neděli
11. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA, 2012, 108 minut, drama, krimi, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí policisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Netuší však,

Děti se mohou v listopadu těšit na rodinnou komedii Kozí příběh se sýrem.
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že patřily nechvalně známému gangu, který je díky tomu odsoudil na smrt. Hrají: Jake Gyllenhall, Michal
Peña.
Vstupné 90 Kč
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Hrajeme pro děti
Pátek 9. listopadu jen v 16.30 hodin, sobota 10. a neděle 11. listopadu jen v 16.00 hodin
ČR, 2012, 85 minut, komedie, rodinný ﬁlm
Děj ﬁlmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě starých známých
postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny - děti Kuby a Máci Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem. Celkové ladění ﬁlmu je více rodinné
a pohádkové, než v předchozím díle.
Vstupné 100 Kč
NABOŘ TO A UJEĎ
Sobota 10., neděle 11. a úterý 13. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2012, 100 minut, akční, komedie, romantický, road movie, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Charlie Bronson riskuje svou skrytou identitu, aby se se svou přítelkyní dostal do Los Angeles, kde na ně čeká
jejich životní šance. Brzy je však vyčmuchá Charlieho bývalý kamarád z gangu a chce, co mu patří. Zábavný road
- trip se tak mění v bláznivou honičku, do které se připletou i Federálové a banda podivínů.
Vstupné 90 Kč
PŘEHLÍDKA FILMŮ - MĚSTO ČTE KNIHU - KAREL ČAPEK
ČLOVĚK PROTI ZKÁZE
Čtvrtek 8. listopadu jen v 19.00 hodin
Československo, 1989, 89 minut, drama, životopisný, historický, mládeži přístupný
Film o posledních letech života Karla Čapka. Mozaikou událostí a vztahů, které na Karla Čapka působily
a které se mu v době jeho nemoci v horečnatých snech a ve vzpomínkách vracejí. Vzpomíná na dávnou
lásku, na ženu Olgu, bratra Josefa a sestru Helenu, ale také na přátelství s T. G. Masarykem. Hrají: Josef
Abrhám, František Řehák, Hana Maciuchová a Svatopluk Beneš.
Vstupné 30 Kč
ČINTAMANI & PODVODNÍK
Pátek 9. listopadu jen v 18.30 hodin
Československo, 1964, 110 minut, komedie, povídkový, krimi, mládeži přístupný
Čintamani a ptáci: Vášnivý sběratel koberců MUDr. Vitásek objeví ve vetešnictví paní Severýnové unikátní
kus - perský koberec se vzorem ptáků. Jako znalec ví, že existují pouze tři tyto koberce a je schopen udělat
cokoliv, aby jej získal. Příběhy sňatkového podvodníka: Policejní ředitelství je v pohotovosti, protože se
množí sňatkové podvody. Poznávacím znamením pachatele je hra na housle a zlaté zuby.... Vstupné 30 Kč
Z DEVATERA POHÁDEK
Hrajeme pro děti
Sobota 10. listopadu jen v 10.00 hodin
Pohádková klasika. Před promítáním zahájení výstavy a předání cen v soutěži Obrázky z cest.
Vstupné 30 Kč, pro děti do 10 let 10 Kč
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Hrajeme pro děti
Neděle 11. listopadu jen v 10.00 hodin
Pohádková klasika. Pro děti napsal a nakreslil Josef Čapek, vypráví Karel Höger.
Vstupné 30 Kč, pro děti do 10 let 10 Kč
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O VĚCECH NADPŘIROZENÝCH
Pondělí 12. listopadu jen v 18.30 hodin
Československo, 1958, 107 minut, povídkový, komedie, mládeži přístupný
Hrají: Ladislav Pešek, Vlastmil Brodský, Bohuš Záhorský, Oldřich Nový, Jaroslav Marvan, Miloš Kopecký,
František Filipovský, Josef Kemr.
Vstupné 30 Kč
VE STÍNU
Pondělí 12. listopadu jen ve 20.30 hodin, úterý 13. a středa 14. listopadu jen ve 20.00 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2012, 96 minut, krimi, drama, thriller, mládeži přístupný
Kapitán Hakl (Ivan Trojan) je policajt ze staré školy, chlap, pro něhož je boj se zločinem víc než prací a důkazy
jediným ukazatelem pravdy. Banální krádež, jakých řešil desítky, však odstartuje běh událostí, kdy staré dobré
policajtské metody neplatí a pravda může mít víc tváří. Jeho protivníka hraje jeden z nejpopulárnějších současných evropských herců, hvězda Oscarem oceněného dramatu Životy těch druhých, Sebastian Koch.
Vstupné 100 Kč
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1
Středa 14. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, 2011, 112 minut, dobrodružný, drama, fantasy, romantický, nevhodný mláteži do 12 let, titulky
Strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou
naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho.
Vstupné 80 Kč
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2
Čtvrtek 15. a pátek 16. listopadu v 17.30 a ve 20.00 hodin, sobota 17. listopadu jen v 17.00 hodin, neděle 18.,
pondělí 19., úterý 20. a středa 21. listopadu v 17.30 a ve 20.00 hodin, čtvrtek 22. listopadu jen ve 20.00 hodin,
sobota 24. a neděle 25. listopadu jen v 17.00 hodin
USA, 2012, 115 minut, dobrodružný, drama, fantasy, romantický, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou holčičku. Její obavy z prvního novorozeneckého roku zůstaly k údivu všech Cullenových nenaplněny. Bella si na upírský život totiž zvyká s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že
šťastnější už být nemůže. Má vše, po čem kdy toužila. Ironií osudu se ale právě v této dokonalé chvíli zdá, že
vše přijde vniveč. Na scéně se znovu objevují Volturiovi, kteří nemají v úmyslu nic menšího, než zničit rodinu
Cullenových.
Vstupné 100 Kč
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
Hrajeme pro děti
Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. listopadu jen v 15.30 hodin
USA, 2012, 76 minut, animovaný, rodinný ﬁlm v českém znění
Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává
s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství - Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Společně s ostatními přáteli se vypraví najít tajemství pohádkových křídel.
Vstupné 120 Kč, pro děti do 15 let 100 Kč
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1
Sobota 17. listopadu jen v 19.45 hodin
USA, 2011, 112 minut, dobrodružný, drama, fantasy, romantický, nevhodný mláteži do 12 let, titulky Vstupné 80 Kč
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Pozoruhodná ﬁlmová adaptace románu Davida Mitchella Atlas mraků vypráví šest žánrově odlišných příběhů,
které se odehrávají v různých časech a na různých místech.
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2
Sobota 17. listopadu jen ve 22.00 hodin
USA, 2012, 115 minut, dobrodružný, drama, fantasy, romantický, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Vstupné 100 Kč, 80 Kč se vstupenkou na Rozbřesk 1
ATLAS MRAKŮ
Čtvrtek 22. a pátek 23. listopadu jen v 17.00 hodin, pátek 23. listopadu jen ve 20.00 hodin, sobota 24. a neděle
25. listopadu jen v 19.30 hodin, pondělí 26., úterý 27., středa 28., pátek 30. listopadu, sobota 1. a neděle 2. prosince
jen v 17.00 hodin
Německo, USA, Hong Kong, Singapur, 2012, 164 minuty, drama, mysteriózní, sci-ﬁ, nevhodný mládeži do
12 let, titulky
Pozoruhodná ﬁlmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost. Tvůrci
legendárního Matrixu ve spolupráci s režisérem ﬁlmu Lola běží o život spojili síly a vytvořili dílo, které se nemazatelně zapíše do ﬁlmové historie. „Takový entuziasmus nejde předstírat. Během závěrečných titulků se asi 700 lidí
zvedlo ze sedaček a tleskalo po několik minut.“ (The New York Times). Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugh
Grant, Suzan Sarandon a další.
Vstupné 100 Kč
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D
Pátek 23., sobota 24. a neděle 25. listopadu jen v 15.00 hodin
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Hrajeme pro děti 3D

ČR, 2012, 85 minut, komedie, rodinný ﬁlm
Děj ﬁlmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě starých známých
postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny - děti Kuby a Máci Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem. Celkové ladění ﬁlmu je více rodinné
a pohádkové, než v předchozím díle.
Vstupné 130 Kč
NA DIVOKÉ VLNĚ
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA, 2012, drama, sportovní, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Životopisné drama o tragicky zesnulém surfaři Jayi Moriaritym a jeho hledání cesty zrádnými vlnami Mavericks.
Jonny Weston jako Jay Moriarity a Gerard Butler jako jeho trenér Rick „Frosty“ Hesson.
Vstupné 100 Kč
7 PSYCHOPATŮ
Čtvrtek 29. listopadu jen v 18.00 hodin, pátek 30. listopadu, sobota 1. a neděle 2. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 2012, titulky, 109 minut, komedie, krimi, mládeži do 12 let nevhodný
Hlavní hrdina ﬁlmu, scénárista Marty, píše nový scénář, ale chybějí mu nápady. Díky svým známým se
připlete ke zločinu, který ho může stát život. Kamarádi se totiž rozhodli unést psa, který patří gangsterovi
s tak trochu vznětlivou povahu. Pro Martyho skvělý zdroj inspirace, pokud to ovšem celé přežije. Hrají:
Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Christopher Walken.
Vstupné 100 Kč
LÁSKA V HROBĚ
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 29. listopadu jen ve 20.00 hodin
ČR, 2011, 80 minut, mládeži do 12 let nevhodný
Hrdiny lovestory Davida Vondráčka jsou Jan a Jana, kteří našli domov na opuštěném hřbitově v pražských
Strašnicích. Hřbitovní zeď a vzrostlé stromy představují fyzickou i metaforickou hranici dvou světů. Pro Janu
hřbitov s relativně komfortním bydlením v hrobce představuje bezpečí, ale i past, odkud se nedokáže vymanit.
Na začátku natáčení oba mluví o tom, že si obstarají doklady a zlepší svůj život, ale úměrně s tím, jak se ve
skutečnosti jejich situace zhoršuje, pokračují na cestě k sebedestrukci.
Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D
3D
Pátek 30. listopadu, sobota 1. a neděle 2. prosince jen v 15.00 hodin
USA, 2012, 76 minut, animovaný, rodinný, rodinný ﬁlm v českém znění
Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává
s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství - Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Společně s ostatními přáteli se vypraví najít tajemství pohádkových křídel. Vstupné 130 Kč
Připravujeme: Hobit: Neočekávaná cesta, Sammyho dobrodružství 2, Pí a jeho život, Anna Karenina
Filmový klub: Dva nula, Samsara, Mazel, Yuma
Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě
pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. Vstupenky na všechna listopadová představení jsou v prodeji od 1. listopadu 2012.
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Boiótští akademikové pozvali z Athén ﬁ lozofa Agathona,
aby jim přednášel o ﬁ lozoﬁ i. Ačkoliv Agathon nebyl vynikajícím řečníkem, přece přijal pozvání, aby dle svých sil
přispěl k propagaci ﬁ lozoﬁ e, jež dle slov dějepisce „zdála se
upadati“. V ustanovený den přijel do Boiótie, ale bylo ještě
časně; i procházel se Agathon za soumraku kolem města a
těšil se z letu vlaštovek nad jeho krovy. Úderem osmé odebral se do přednáškové síně, ale našel ji skoro prázdnou; jen
pět šest mužů sedělo v lavicích. Agathon usedl u katedry
a rozhodl se počkati trochu, až se sejde větší množství posluchačů; zatím otevřel svitek, ze kterého chtěl čísti, a pohřížil se do něho. Tento svitek obsahoval všechny základní
otázky ﬁlozoﬁe; počínal teorií poznání, deﬁ noval pravdu,
odbyl drtivou kritikou bludné názory, to jest všechny ﬁ
lozoﬁ e světa krom Agathonovy, a podával nárys nejvyšších idejí. Když Agathon dospěl až sem, zvedl oči; viděl, že
všech posluchačů je devět, i popadl ho hněv a lítost a on
uhodiv svitkem o stůl začal takto:„Dámy a pánové, či spíše
andres Boiótikoi, nezdá se, že by vaše město mělo veliký
zájem o vznešené otázky, které máme na programu. Vím,
mužové boiótští, že vás právě zaměstnávají volby do místní
búlé a že v takové chvíli není místa pro moudrost, ba ani
pro rozum; volby jsou příležitost chytráků.“ Tu se Agathon
trochu zarazil a přemýšlel trochu. „Počkejme,“ začal opět,
„právě mně vyklouzlo z úst něco, o čem jsem dosud neuvažoval. Řekl jsem tři slova: chytrost - rozum - moudrost. Řekl jsem je v hněvu. Všechna tři znamenají jakousi
schopnost intelektu; cítím, že mají docela různý smysl, ale
stěží bych dovedl říci, čím se liší. Odpusťte, hned se vrátím k programu; jen ta tři slovíčka si musím drobet objasnit. To je jasné,“ pokračoval po chvíli; „protiva chytrosti
je hloupost, kdežto protiva rozumu je bláznivost. Ale co je
protiva moudrosti? Jsou myšlenky, pánové, jež nejsou ani
chytré, neboť jsou příliš prosté, ani nejsou rozumné, ježto
se podobají bláznovství, a přece jsou moudré. Moudrost
se nepodobá ani chytrosti, ani rozumu. Mužové boiótští, v
běžném životě se ani za mák, jak po řecku říkáme, nestaráte o deﬁ nice pojmů, a přece je přesně odlišujete. Řeknete
o někom, že je chytrý zloděj; nikdy se však neříká rozumný
zloděj, nebo dokonce moudrý zloděj. Chválíte svého krejčího, že má rozumné ceny, ale neřeknete, že má ceny moudré. Je tu zřejmě jakýsi rozdíl, který vám brání mísiti slova.
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