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Bioslavnosti
s bigbítovou legendou
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Divadlo chce
zopakovat
úspěšnou sezónu
ŠUMPERK • Nadcházející sezónou Divadlo Šumperk dramaturgicky
naváže na sezónu uplynulou, která patří mezi nejúspěšnější v poslední době. Hlavním magnetem na diváky mají být situační komedie
Mezi nebem a zemí a Sex na vlnách.
ONDŘEJ POLÁK

„Příčinu úspěchu uplynulé
sezóny vidíme v tom, že divadlo dokázalo dát na jevišti
divákům velký příběh a tím
je zaujmout, na rozdíl od
naší současné filmové, ale
hlavně televizní tvorby, která
ne a ne velké příběhy najít,“
míní ředitel šumperského
divadla Matěj Kašík.
„Po loňských inscenacích
Cyrano a Manon připravujeme na sezónu 2017/2018
další velký dramatický titul
Romeo a Julie. Jména obou
milenců jsou notoricky
známá, ale kdo má přeci jen
mezery a nemůže si vzpomenout, jak přesně se do oné
hrobky dostali, může si u nás
brzy vědomosti doplnit,“ doplnil Matěj Kašík.

Kouzlo situační komedie
STARÉ MĚSTO • Čtvrt století úspěšné existence oslavila na festivalu Bioslavnosti
v polovině července společnost Pro-Bio. Oblíbená akce, kterou ve Starém Městě navštěvují každoročně tisíce lidí, nabídla širokou škálu bio pokrmů a mezi nápoji nechybělo ani bio víno či špaldové bio pivo. Večer patřil nabitému hudebnímu programu,
jehož hlavním magnetem byla legenda českého bigbítu Vladimír Mišík s kapelou ETC.
foto: Barbora Hernychová

Publikum šumperského divadla se také rádo baví, takže
vyhledává zábavné a veselé
tituly. „To loni dokázala Dokonalá svatba, která byla divácky velmi úspěšná a hojně

Hrad ve Šternberku rozezní oblíbený festival
ŠTERNBERK • Areál Státního hradu Šternberk i letos ožije rockovou muzikou
v podání špičkových kapel
české i slovenské hudební
scény. Festival Šternberský
kopec proběhne již počtrnácté a nabídne kapely Desmod, Support Lesbiens,
Tublatanka nebo Stracené
Ráj.

Program zahájí slovenská
rocková skupina Desmod. Na
pódiu ji vystřídá talentovaný
písničkář Jakub Ondra a pak
aktuální objev a autor mnoha
úspěšných hitů Thom Artway.
„Po několika letech na
Šternberském kopci opět
přivítáme hanáckou formaci
Stracené Ráj, mladší generace návštěvníků pak jistě

uvítá účast kapely Lake Malawi v čele se sympatickým
frontmanem Albertem Černým, uvedla za pořadatele
Alena Šmerdová.
Dramaturgii oblíbeného
festivalu doplní hitová formace Support Lesbiens a na
závěr dvě agrorockové klasiky
- slovenská Tublatanka a české
Turbo.

Festival Šternberský kopec se uskuteční v sobotu
29. července od 15 hodin.
Akce patří mezi nejvýznamnější rockové projektu v Olomouckém kraji. V uplynulých třinácti letech mohli
návštěvníci na „kopci“ slyšet
Boney M, Kryštof, No name,
Tomáše Kluse a mnoho dalších.
Jan Kratochvíl

navštěvovaná i mimo předplatitelské skupiny,“ připomněl ředitel.
Právě kouzlo divadelní situační komedie je něco, co
těžko nabídne televize nebo
film. A šumperské divadlo
uvede v příštím sezóně komedie hned dvě.
První už herci začali zkoušet a bude se jmenovat Mezi
nebem a zemí. Odehrává se
ve strašidelné vile slavného
spisovatele detektivních příběhů. A straší v ní on sám,
protože po smrti uvízl tak
nějak "mezi nebem a zemí".
Rozptýlení by mu mohl poskytnout mladý pár, který si
vilu pronajme. On je totiž začínající spisovatel. Duchovi
se naskýtá příležitost k dalšímu psaní prostřednictvím
média. Ale dostat se mladému spisovateli do hlavy,
to je opravdu komplikované.
A přináší to samozřejmě
řadu situací, při kterých budou diváci slzet smíchy.
„Druhou komedií je Sex
na vlnách, kterou uvedeme
v české premiéře. Pochází
z pera neuvěřitelně plod-

ného a úspěšného kanadského dramatika Norma Fostera, který doposud unikal
hledáčku českých divadel
i přes to, že se v Kanadě dočkal už za svého života festivalu vlastních her,“ podotkl
Matěj Kašík.

Se zatajeným dechem
Divadlo Šumperk v příští sezóně uvede také humoristické představení Klapzubova jedenáctka či slavnou
a léty prověřenou Voskovcovu a Werichovu úpravu
amerického muzikálu Divotvorný hrnec. „Muzikál láká
diváky do divadel po celém
světě, a doufáme, že tomu tak
bude i v Šumperku. Muzikál
takového rozsahu uvádíme
tak trošku se zatajeným dechem, protože technické nároky takové produkce jsou
veliké,“ tuší divadelní šéf.
Divadlo Šumperk myslí každý rok také na nejmenší diváky, a proto i letos uvede
dvě autorské pohádky Duhová zahrada a Příběhy mořského vlka.

NA SLAVNOSTI ZADARMO

Chromčí poteče pivo už podvacáté
CHROMEČ • Šestnáct
druhů piva čeká na hosty
oblíbené letní veselice
v Chromči. Jubilejní dvacátý
ročník pivních slavností se
uskuteční u sokolovny v so-

botu 29. července od 14 hodin. Vstupné je 50 korun.
„Vedle zlatavého moku
potěší chuťové buňky návštěvníků nespočet dobrot
jako speciální chromečské

topinky, výpečky se zelím,
dršťková polévka, guláš či
řízky. A pro ty, kteří rádi mlsají, přichystáme například
zmrzlinu a cukrovou vatu,“
vypočítává z bohaté nabídky

starosta Sokola Libor Krňávek.
Ke správnému trávení návštěvníkům zahrají kapely Ticho buď a NOA. Akce se koná
za každého počasí.
(on)

Prázdninový den ve znamení mašinek
ŠUMPERK • Ani tento
rok nepřijdou návštěvníci šumperského muzea
o tradiční letní soutěžení.
Tradiční Prázdninový den
se uskuteční ve čtvrtek
27. července od 9 do 16
hodin. V Pavlínině dvoře
budou rozmístěna stanoviště se soutěžemi inspirovanými aktuálními výstavami, mimo jiné také
výstavou s interaktivními
prvky Království mašinek. Pokud malí návštěvníci úspěšně absolvují
všechna stanoviště, dostanou drobnou odměnu.
Čekají je vědomostní
a dovednostní úkoly, ale
i tvoření a různé soutěže.
Upečou si například perníčky ve tvaru vláčku,
vyzkouší si práci archeologa a mnoho dalšího.
Vstupné na Prázdninový
den je 40 korun, děti do
2 let mají vstup zdarma.
foto: vm

Hrajte s TÝDNEM o 5 x 2 vstupenky na jubilejní 20. Pivní
slavnosti v Chromči, které se uskuteční v sobotu 29. července v areálu sokolovny. Stačí, když pošlete správnou
odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí
při losování. Ve čtvrtek pošleme pěti výhercům sms
zprávu s oznámením výhry.
Soutěžní otázka:
Kolik druhů piva můžete letos ochutnat na pivních slavnostech
v Chromči?
a) 6
b) 11
c) 16

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ,
JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS
odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ:
Vstupenku na očekávané válečné drama DUNKIRK vizionáře
Christophera Nolana, které šumperské kino OKO promítá od 20.
července do 14. srpna, vyhráli Jana Fischerová z Postřelmova,
Marcela Haramiová ze Šumperka a Pavla Machusová ze Šumperka.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně kina OKO Šumperk.

