
Kotelna láká na taneční párty plnou
jahod
Šumperk – Párty plnou jahod připravil na pátek 23.
července šumperský Music Club Kotelna. Návštěvníci
se mohou těšit na jahodové drinky, obrovské množství
jahod zdarma a hudební zážitek v podání DJ Orange a
DJ Dava. Párty pro všechny, kterým je více než 16 let,
začíná v 21 hodin. U vstupu zaplatí symbolickou dvace-
tikorunu. (pek)

Ze souboru šumperského
divadla odešla pětice herců
PETR KRŇÁVEK

Šumperk – Výraznou promě-
nu prodělává herecký soubor
šumperského divadla. Na
konci uplynulé sezony se
rozhodlo změnit angažmá pět
herců. Diváci se od září na
zdejší profesionální scéně
nebudou setkávat s Vojtě-
chem Lipinou, Lukášem Ma-
tějem, Václavem Vítkem,
Vendulovou Fialovou a Len-
kou Košťálovou.

Pětice odcházejících herců
patří ke generaci, která do
Šumperku přišla v roce 2008 a
odehrála zde dvě sezony.
Vendulu Fialovou si diváci
pamatují například v roli Jit-
ky v muzikálu Hvězdy na vr-
bě nebo jako Mirandu ze
Shakespearovy hry Bouře.
Spolu se svým někdejším spo-
lužákem z ostravské konzer-
vatoře Vojtěchem Lipinou,
který ztvárnil titulní roli v in-
scenaci Případy Sherlocka
Holmese, budou od září půso-
bit v Moravském divadle
Olomouc.

Václav Vítek, který napří-
klad zaujal roli Mrtvého v Ky-
tici, werwolfa Ericha v Záni-
ku samoty Berhof nebo Niko-
lu Šuhaje v muzikálu Balada
pro banditu, posílí herecký
soubor v brněnském divadle
Polárka.

Jeho spolužák z Janáčkovy
akademie múzických umění
Lukáš Matěj bude nově bavit

diváky Horáckého divadla
Jihlava. V Šumperku ztvárnil
titulní roli v Matěji poctivém
nebo Watsona v Případech
Sherlocka Holmese.

Posledním z herců, kteří se
rozhodli změnit angažmá, je
Lenka Košťálová. Odchází do
Prahy za svým životním
partnerem. V Šumperku se

představila například v roli
Simony ve hvězdách na vrbě
nebo Eržiky v Baladě pro
banditu. Na její místo nastou-
pí absolventka Janáčkovy
akademie múzických umění
Vendula Nováková, která
hrála například v inscenaci Z
deniku Ostravaka v Divadle
loutek Ostrava.

Šumperští diváci od násle-
dující sezony dále uvidí čer-
stvé absolventy Janáčkovy
akademie múzických umění
Markétu Kalužíkovou a On-
dřeje Bretta. Z činohry Slez-
ského divadla Opava přichází
Matěj Kašík a z ostravského
Divadla Petra Bezruče Tomáš
Krejčí .

Na Klášterních slavnostech zahraje
známý houslista Jaroslav Svěcený
Šumperk – Třetí koncert festivalu Klášterní hudební
slavnosti, který se uskuteční v neděli 25. července, bu-
de pro milovníky vážné hudby opravdovou lahůdkou.
„V klášterním kostele vystoupí houslový virtuóz Jaro-
slav Svěcený. Znalci houslového umění se mohou těšit
nejen na setkání s mimořádnou hudební osobností
a krásný program složený z děl evropských barokních
mistrů, ale také na povídání o houslích,“ přiblížil pro-
gram koncertu ředitel festivalu Roman Janků.
Popularizátora houslové hry Jaroslava Svěceného ne-
ní třeba dlouze představovat. Patří k nejvýraznějším
českým hudebníkům současnosti. Se svými koncert-
ními turné a festivalovými vystoupeními procestoval
celý svět. Na svém kontě má čtyři desítky alb s díly svě-
tových a českých autorů, jako první český houslista
nahrál kompakt pro známou edici Sony Classical.
Na šumperském koncertě bude Jaroslava Svěceného
doprovázet jeho pravidelná spoluhráčka, cembalistka
Jitka Navrátilová.
Klášterní hudební slavnosti se koncertem Jaroslava
Svěceného dostávají do své druhé poloviny. Závěrečný
koncert je nazvaný Dostaveníčko s Madame de
Pompadour a uskuteční se 1. srpna. (pek, sos)

Pivaři se sletí do sokolovny
v Chromči
Chromeč – Pivo poteče proudem v sobotu 24. července
v areálu sokolovny v Chromči. Zdejší oddíl Sokola při-
pravil již po třinácté pivní slavnosti. Pivní fajnšmekři
se od 14 hodin mohou těšit minimálně na patnáct dru-
hů piv od 8 známých pivovarů. Kromě tomboly, atrakt-
cí pro děti a střelnice jsou připraveny také pivní anke-
ta a soutěže. O hudební doprovod se postará kapela
NOA. (pek)

Rockeři si dají dostaveníčko na
festivalu v Libině
Libina – Letní rockový festival Libina Summer Fest
bude hostit v sobotu 24. července na stadionu doktora
Urbáška v Libině. Od 13 hodin až do brzkých ranních
hodin bude příchozí bavit osmice kapel: Oldřich Fuck,
Trixblood, Francis Drake, Overdrive, Wolfcreek, Hell
strings rocks Heart, Flower Power a Cosmopolitan Pe-
ople.
Pro žíznivé návštěvníky je připraveno deset druhů piv
od sedmi pivovarů, gurmánům přijdou k chuti vepřové
speciality. Regulační vstupné pořadatelé stanovili na
30 korun. (pek)

Losinské kulturní léto láká na
Švandovou, Hrušínského a Cardu
Velké Losiny – Herce známých jmen uvidí návštěvníci
představení, která se uskuteční na nádvoří zámku ve
Velkých Losinách. V pátek 23. a v sobotu 24. července
zde dvěma divadelními inscenacemi pokračuje festival
Losinské kulturní léto.
Pátek 23. července by si měli zapsat do kalendáře
všichni obdivovatelé Jany Švandové, Rudolfa Hrušín-
ského a Josefa Cardy. Tato trojice si pro diváky při-
pravila komedii Nebyla to pátá, byla to devátá. Hru na
klasické téma manželského trojúhelníku s řadou mis-
trných dialogů režijně vede Jiří Menzel.
O den později se v kulisách renesančního zámku před-
staví Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště. Divá-
kům sehraje muzikál Limonádový Joe. Kabaretní
show je volně zpracovaná podle hry Jiřího Brdečky a
diváci v ní uvidí a uslyší řadu známých písní a komic-
kých situací, které znají z filmového plátna.
Obě předsatvení začínají ve 20.30 hodin. Vstupné na
páteční komedii činí 160 korun, sobotní představení
bude o 40 korun levnější. (pek)
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VYSTOUPILI S LENKOU DUSILOVOU.
Známé hity i písně z nedávno vydaných
alb Stalo sa živě nebo Pověsti z morav-
ských hradů a zámků zahrála v neděli 18.
července svým fanouškům skupina Če-
chomor. Před pódiem na zábřežském
bazénu se jich tísnilo několik stovek.
Folkrocková kapela do Zábřehu zavítala
v rámci letního turné. Jako hosta pozva-
la zpěvačku Lenku Dusilovou. Poslucha-
či odcházeli z hodinu a půl trvajícího
koncertu spokojeni. „Na Čechomoru
jsem byla už loni v Dolních Studénkách a
opět byli skvělí. Líbí se mi, že lidovým
písničkám dovedou dát moderní pojetí.
Největším zážitkem pro mě bylo vy-
stoupení Lenky Dusilové. Má nezaměni-
telný hlas a na pódiu přímo sršela ener-
gií,“ zhodnotila koncert jedna z ná-
vštěvnic Lenka Malá, která přijela ze
Šumperka.
Koncert Čechomoru rozhodně není po-
slední akcí, která se v regionu o prázdni-
nách uskuteční pod širým nebem. Ná-
dvoří zámku ve Velkých Losinách hostí
až do 7. srpna divadelní a hudební festi-
val Losinské kulturní léto. Filmy, tanec,
divadelní a zábavná představení jsou le-
tos poprvé připraveny od 10. do 20. srp-
na také v prostorách zábřežského hra-
du. Revivaly známých českých kapel ro-
zezní v pátek 13. srpna Pavlínin dvůr v
Šumperku. (pek) Foto: Deník/Petr Krňávek

ČECHOMOR PŘILÁKAL STOVKY LIDÍ

Kulturní přehled 
ze Šumperska a Jesenicka  

Na festivalu se zrodil i Sviňosaurus
STANISLAVA RYBIČKOVÁ

Vlaské - Neobyčejné názvy da-
li řezbáři výtvorům, které v
minulém týdnu tvořili na fes-
tivalu Zlaté ruce ve Vlaském
u Hanušovic. Na stráni nad
chalupou Pod Sviní horou se
zrodili Vlasák z Vlaského,
Veselá svině, Kráva à la Ve-
menoven nebo Sviňosaurus
český. Posledně jmenovaného
ještěra formuje Jan Vincker z
Teplic nad Bečvou a přimys-
lel si k němu i podrobnou le-
gendu.

„Žil na tomto území v době
třetihorní křídy. Teritorium
měl pod tisíc metrů vysokou
Sviní horou, která se už ten-
krát tak jmenovala. Podle ní
dostal jméno. Živil se jen di-

vokými prasaty, a to se mu
stalo osudným. Sežral všech-
ny zásoby v kraji a vyhynul,“
vyprávěl s dlátem v ruce Jan
Vincker.

Jiří Veselý a jeho přítelky-
ně Vlasta Koběrská pracují
na sousoší s názvem Zvonice
u dvou sviní. Větší bachyně
má podobu áčka s prasečí
hlavou, pod níž bude zavěše-
ný zvon. Menší svině jí stojí u
nohy.

Šumperský výtvarník To-
máš Wurst vyloupl z dřevě-
ného kmene Vlasáka z
Vlaského s velkým otvorem
do břicha. Ten bude tvořit
vstup na dětské pískoviště.
„Nejspíš proto, že mám holou
hlavu, dělám všem svým so-
chám pořádné vlasy,“ vysvět-

lil se žertem výtvarník Tomáš
Wurst.

Nejen jeho Vlasák, ale i vět-
šina ostatních z osmi soch,
které na festivalu vznikají, v
areálu chalupy zůstane a bu-
de tvořit svéráznou přírodní
galerii.

„Cílem celé akce bylo pod-
pořit turistický ruch v této
zapomenuté oblasti. Vlaské,
to je vlastně jen pár domů po-
dél silnice směrem na Králí-
ky. Příroda je tu ale nádher-
ná,“ řekl organizátor festiva-
lu a majitel chalupy Lukáš
Kňáva.

Bezmála dvě stě let starý
dům patří jeho rodině už pěta-
třicet let. V posledních třech
letech prodělal stylovou re-
konstrukci do podoby

apartmánů k pronajímání.
Festival Zlaté ruce skončil
minulou sobotu. Součástí ak-
ce byla i vernisáž hotových
děl s bohatým doprovodným
programem.

Návštěvníci najdou na
stráni i půlkruhový kmen s
osmi vytesanými postavami;
každé z nich dá tvář jeden z
přítomných výtvarníků.
„Kmen lípy jsme přivezli z
Vysočiny. Byl to přes dvě stě
let starý chráně-
ný strom, který
ale musel pryč,
protože zasaho-
val do komuni-
kace,“ řekl Kňá-
va.
Fotogalerii najdete na
www.sumperskydenik.cz

Ptali jsme se odcházejících herců: 1, Proč jste se rozhodl změnit
angažmá? 2, Na jakou roli v Šumperku budete nejvíce
vzpomínat? 3, Kdo nebo co vám bude ze Šumperka chybět?

Lukáš Matěj
1, Odcházím za přítelkyní

do Horáckého divadla Jihlava
2, Cola z inscenace Tři v

tom – kvůli možnosti pozoro-
vat v akci z bezprostřední
blízkosti mistra Komínka.

3, Pan Král, mistr Komínek,
paní Miládka a třikrát Bóďa.

Václav Vítek
1, Mám v Brně přítelkyni,

odcházím kvůli ní.
2, Na Prospera v podání

Petra Komínka, bylo to dob-
rodružné a napínavé.

3, Zvykl jsem si na Holbu,
našel jsem si tu kamarády,
chybět mi budou kolegové a
samozřejmě hory.

Vendula Fialová
1, Herci byli vždy kočovníci,

věřím, že nabídky se neodmí-
tají. A chci to zkusit zas jinde.

2, Na Jožku ze Sodomy,
protože její jevištní proměna
byla pro mě zásadní, a Jitku z
Hvězd na vrbě, protože do ní
jsem vložila větší kus sebe.

3. Zatím nevím. Ale na
Šumperk si vzpomenu vždyc-
ky, tady moje dráha začala a
žádné divadlo to nepřebije.

Houslista Jaroslav Svěcený. Foto: Roman Janků

5KULTURAdeník úterý 20. července 2010


