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Vážení čtenáři, poslední číslo Zpravodaje v roce 2016 je zaměřeno
na nejvýznamnější prosincovou akci našeho sdružení - na vůbec prvně
pořádanou ČERTÍ ŠARÁDU aneb ŠUMVALDSKÝ KRAMPUSLAUF. Této
vydařené akci, její přípravě, průběhu a ohlasům, zde proto věnujeme

značný prostor. Nemůžeme zde samozřejmě zapomenout ani na
pravidelnou rubriku „kalendář akcí Pulchra Silva“ pro nejbližší období.
Našim věrným a pozorným čtenářům v závěru popřejeme do nového
roku 2017 vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.

ČERTÍ ŠARÁDA

v médiích a na sociálních sítích, plakátky, bannery), ale také úpravy
stadionu (instalace betlémů, vánoční strom, postavení stanu, vytyčení
scény ohňovými kůly, atd.). Poděkování patří také TJ Sokol Šumvald a
Blahákovu hostinci za poskytnutí prostor pro převlékání vystupujících.
Vše se nakonec zvládlo.

Již v minulém roce jsme v Šumvaldě zorganizovali akci, která měla
podobu Krampuslaufu, tedy jakéhosi „běhu čertů“; jenž se uskutečnil
při rozsvícení vánočního stromu a vesnické zabíjačce. Ovšem pořádání
programově podstatně ucelenější a mnohem bohatší ČERTÍ ŠARÁDY je
záležitostí organizačně mnohem náročnější. Šaráda pak navíc účastí
přespolních diváků i „čertů“ výrazně překračuje pouhý rámec obce.

Záměrem pořadatelů bylo uspořádat tuto akci zcela samostatně na
stadionu, jenž je k tomu ideálním prostorem. Zde totiž lze divákům
nabídnut celý bohatý program, jenž by začal ještě za světla, pak by s
nastupujícím večerem gradoval příchodem čertích skupin (místních i
ze sousedních obcí), soupeřících o co nejpůsobivější vystoupení a
zakončen by byl ohňostrojem.
Jako u každé novinky a nevyzkoušená akce jde o velmi nejistou věc.
Nebylo vůbec jednoduché zajistit atraktivní program. Oslovili jsme více
než desítku různých tanečních
seskupení či zábavných čísel. Mnozí
„přespolní“ exteriérové vystoupení
odmítli, jiným nevyhovoval termín.
Ještě složitější bylo zajistit dostatek
čertů, a to nejen z okolí. Mnozí
úspěchu akce nevěřili a nedali se
přesvědčit, aby sem jako tzv.
„Krampusové“ vůbec vážili cestu.
Pořadatelé tak do poslední chvilky
nevěděli, zda se všechny slíbené
čertí skupiny vůbec dostaví.
Velmi náročné bylo i zajištění
dostatečné propagace (pozvánky

Program akce byl zahájen v 16 hod., současně
s tím je zpřístupněna výstava velkých betlémů pod
tribunou. Začal i prodej bohatého a navíc také
stylového občerstvení - včetně ďábelského guláše.
V úvodu se v působivých vystoupeních představila
dvojice tanečních formací. Tou první byl taneční
kroužek při ZŠ Šumvald, vedený Jitkou Dubovou.
Plocha před tribunou ožila temperamentními
malými čertíky, kteří se publiku velmi líbili.
Výrazně dynamické bylo také vystoupení členek
tanečního klubu Styl Dance z Uničova, jež s nimi
nacvičila jejich vedoucí B. Zemanová. Během
těchto tanečních ukázek se už rychle šeří. V této
atmosféře vyznělo velmi sympaticky také
vystoupení mladé kapely
Semmiš z Uničova. Tato
hudební formace nás
zaujala
netradičním
pojetím skladeb, také
výraznou rytmikou a
sympatickým
výkonem
talentované
zpěvačky.
Živou hudbu střídala i
reprodukovaná, kterou
vybíral a pouštěl Jarda
Šenk.

Vše pak již směřuje k nejvíce
očekávanému vyvrcholení programu,
ŠUMVALDSKÉMU KRAMPUSLAUFU.
Nejde o klasický běh ďáblů, jak jej
známe z alpských zemí. Konečně ani ti
naši čeští čerti nikdy nebudou těmi
hrůzostrašnými horskými tvory, jaké
známe třeba z Rakouska.
Aby sem vůbec mohli čerti přijít,
musí to povolit nejvyšší náboženská
autorita. Proto na plochu stadionu
přichází sám Svatý Mikuláš, patron
Šumvaldu a zdejšího kostela, aby zde,
v doprovodu Anděla a po určitém
zvažování, dal svůj souhlas ke vstupu
ďábelských stvoření.
Pak bylo zhasnuto osvětlení kolem
hlavní scény, kterou navíc stylově
vymezovaly dýmající kmeny. Porotci
byli vybráni, obdrželi velké bodovací
archy a Anděl byl připraven u
bodovací tabule. A pak to začalo!
Do spoře ozářeného prostoru
postupně vcházely jednotlivé
skupiny čertů - Krampusů. Jako
první se představí skupina čertů ze
Sukolomi (nářečně: Sokolomáci).
Jejich vystoupení doprovází vlastní
Mikuláš i Anděl a hlavně působivá
ohňová šou. Za pěkné vystoupení
získávají od porotců 25 bodů.
Pak chvíli čekáme, protože další
čertí parta, ďáblové z Břevence
(Řbiňáci), se opozdili prý kvůli
poruše ďábelského dopravního
stroje - frézy. Vše omlouvá jejich
originální
program s výborně zvoleným
hudebním
doprovodem. Stroj krouží plochou
a perfektně ustrojení raraši se předvádí divákům. Skvělý je tedy i jejich
bodový zisk: 30 bodů.
Následuje vpád čertí bandy
z Pískova. Jako nejvzdálenější
čerti se tu Pêskováci výborně
předvedli a namaskování jejich
čertů patřilo k nejpůsobivějším.
Za povedené vystoupení získali
pískovští čerti pěkných 26 bodů.
Závěrečné dvě čertí skupiny
byly domácí. Šômvaláci vytvořili
tradiční družstva tedy: Horňáky a
Dolňáky. Nejdříve se publiku
představili čerti z horního konce
obce. Vsadili evidentně na mládí.
Malí čertíci však nebyli tak akční
jako ti zkušenější ďáblové a tak
se skupina musela spokojit se 24
body.
Čerti z dolního konce dokázali
na diváky zapůsobit a velmi se
líbili i spravedlivé porotě, která
jim přidělila celkem 27 bodů.
Originálním prvkem jejich super vystoupení bylo mimo halasného
projevu i užití mobilního kotle s hořícím ohněm.

Všechny čertí skupiny sklízely
zasloužený
aplaus.
Při
slavnostním vyhodnocení získali
všichni drobné ceny a vítězná
parta z Břevence navíc soudek
piva. Za plného osvětlení bylo pak
možno všechny Krampusy také
vyfotografovat, což mnozí diváci
s radostí využili.
Volné čertí křepčení a
Břevenecké radovánky ještě ani
neskončily a už tu byl, díky
Martinu Solovskému, závěrečný,
velmi působivý, ohňostroj. První
ročník Čertí šarády skončil za
všeobecné spokojenosti všech
zúčastněných
čerchmantů
i

četného publika. Všichni si tu slibovali,
že za rok to bude jistě ještě lepší.
Úspěch akce, velká návštěvnost (opět
zde převládali mimošumvaldští) a velmi
dobré ohlasy by skutečně mohly
předznamenat budoucí tradiční aktivitu
našeho sdružení.
JK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 7. 1. - valná hromada Pulchra Silva spojená s výběrem zájezdů
ve 14 hod. Zájmového zájezdového sdružení, sál Blahákova hostince
So 4. 3. - Šumvaldský masopust s průchodem masek vesnicí
So 11.3. - Pyžamový ples, sál Blahákova hostince, od 19. hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Všem našim čtenářům přejeme do roku 2017 pevné
zdraví, štěstí a také
hodně spokojenosti
a pohody při čtení
našeho Zpravodaje
Pulchra Silva, o.s.
redakce Zpravodaje

