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PROSINEC 2017
Toto poslední číslo Zpravodaje v roce 2017 je, vážení čtenáři,
vënováno především ohlédnutí za poslední velkou prosincovou
akcí – Čertí šarádou. Zdejší varianta známých Krampuslaufů se
konala první prosincovou nedëli. Do nového roku vstupuje naše

Pulchra Silva s řadou zásadních zmën (již jsme o nich psali
v minulém čísle Zpravodaje). Vëříme především, že se podaří za
pomoci veřejnosti vytvořit z objektu nëkdejší sýpky chystané
regionální muzeum. PF všem našim čtenářům do roku 2018.

ČERTÍ ŠARÁDA
NEDĚLE 3. PROSINCE
Již potřetí se do Šumvaldu v dobë před svátkem sv. Mikuláše
vydali čerti nejrůznëjšího vzhledu, ale i další pohádkové bytosti,
aby se všichni společnë podíleli na programu Čertí šarády.
Vlastní šarádë předcházela velmi náročná příprava, kdy bylo
nutno zajistit veškerou organizaci akce (propagaci, masky pro
místní čertiska, vyzdobení prostor stadionu nebo např. stylové
občerstvení), ale především potřebnou účast čertů. Dostatečné
zapojení krampusů z okolí se letos ukázalo jako velký problém.
Najít termín, který by vyhovoval všem zvaným se prostë
nedařilo. Všude se konaly různé adventní akce, především pak
rozsvëcování vánočních stromků. Proto se nám mnohé skupiny
omluvily. Pro stanovení termínu akce bylo nakonec rozhodující,
že mnozí šumvaldští čerti byli zapojeni do zabíjačky, připravené
zdejšími hasiči na sobotu 2.12. Nezbývalo nám tak, než zvolit
termín nedëlní, přestože ani ten nebyl ideální.
Mimo již tradiční účastníky se uvažovalo o zapojení skupin
čerchmantů i z Libiny, Oskavy (Mostkova), Troubelic a Dlouhé
Loučky. Místo nárůstu v počtu
čertích skupin, tu ale bohužel
nakonec chybëli i Břeveňáci,
kteří mëli obhajovat loňské
vítëzství. Jako nováčci se tak
představili jen Pňovičáci, zato
ale se vší parádou. Nebudeme
však předbíhat! Musíme začít
pëknë popořádku.
Prostor stadionu získal již
v sobotu originální ďábelský
vzhled díky velké čertí masce,
a stylovým nápisům, v nedëli
přibyly svëtelné efekty, které
připravil zvukař Jára Šenk.
Kolem 16. hod. se stadion
začal pomalu plnit a program
Čertí šarády mohl tedy začít.

Na plochu před tribunu vtrhly nejprve „Uničovské čertice“.
Mladé členky tanečního klubu Uničov svým velmi dynamickým
tanečním vystoupením navodily patřičnou náladu a pak už se
početní diváci mohli tëšit na příjezd Mikuláše s Andëlem.
Tak jako v předešlých letech, také tentokrát bylo nutno od
šumvaldského patrona – sv. Mikuláše vyprosit souhlas k tomu,
aby sem byly vpuštëny síly pekelné. Mikuláše spolu s Andëlem
přivezl tentokrát na scénu originální povoz. Byl totiž tažen
dvojicí poníků. Když dal důstojný svëtec s tradiční okázalostí
souhlas ke vstupu čertích band, nasedl opët do bryčky a za
andëlského troubení vyjel ze stadionu.
Mezi diváky byly pak určeny tři skupiny porotců. Ti mëli za
úkol pomocí velkých bodovacích tabulí ohodnotit u každé party
Krampusů jednak přesvëdčivost jejich masek, ale také celkovou
působivost jejich vystoupení. Pak
už nic nebránilo tomu, aby na
plochu s hořícími poleny mohly
postupnë přijít čertí skupiny. Co
přijít, mohly přímo vtrhnout. Bylo
to skutečnë velmi působivé
divadlo! Skupiny byly sice jen
čtyři, ale jejich vystoupení, zvláštë
u tří nejvýš hodnocených, byla
nejen velmi působivá, ale navíc
nepostrádala ani nápaditost.

Jako první se představili čerti z Pískova (Pêskováci). Byli to
skuteční Krampusové, jejichž impozantní rohy budily patřičný
respekt. Vysoce hodnoceny byly také ohňové efekty a působivý
byl také celý program vpádu této ďábelské hordy.

Předchozí skupiny pak již
nedokázali ohrozit Sokolomáci
- čerti z Horní Sukolomi. Mëli
sice promyšlený scénář, ale při
výpadku z jejich řad hrála jistë
u poroty roli nepočetnost.
Celkové pořadí čertích skupin:
1. Šômvalšti
55 bodů
2. Piňovšti
52 bodů
3. Pêskovšti
48 bodů
4. Sokolomšti
44 bodů
Po vyhlášení tëch nejlepších
a předání cen, patřil úplný
závër šarády, tak jako každým
rokem, velkému ohňostroji,
který zařídil Martin Solovský.

Příjemným překvapením byli Pňovičtí čerti (Piňováci).
Vlastnë nešlo jen o čerchmanty, ale také o Dorotu Máchalovou.
Velmi dobře secvičené scénické vystoupení podle známé
pohádky S čerty nejsou žerty, navíc podkreslené originální
hudbou, sklidilo velké ovace a vysoké hodnocení.

Nejpočetnëjší čertí bandou se však prezentovali Šômvaláci.
Cenila se hlavnë jejich velká invence. Čertiska se totiž vřítila na
stadion spolu se speciálnë přizdobeným povozem (fréza s
pekelnými symboly i zvířecími kožkami), k tomu navíc spousta
ohňů, rachejtlí a bubnování. Nebylo divu, že tahle skupina
sklidila vůbec nejvëtší aplaus a zajistila si také celkové vítëzství
v soutëži o bečku piva.

V průbëhu celé Čertí šarády zde
bylo vedle bëžného občerstvení
možno ochutnat také speciální
ďábelský guláš, svařák či nëkolik
druhů punče. Diváci si tak opët
program i atmosféru akce užili a
také velmi pochvalovali.
Přestože byla šaráda úspëšná,
nebude se vší pravdëpodobností
příštím rokem chystán její příští
ročník, alespoň ne v Šumvaldë.
Důvodem není pouze náročnost
přípravy (tëžké zajišťování čertů),
ani nedostatek organizátorů; ale jak jsme psali minule, hlavním
cílem sdružení bude v nejbližších letech vytvoření regionálního
muzea. Tomu podřídíme i plány další činnosti.
JK
------------------------------------------------------------------------------------

PF
2018
Redakce Zpravodaje přeje jménem o.s. Pulchra Silva všem
čtenářům i příznivcům pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodnë
štëstí v roce 2018. Tëšíme se na další úspëšnou spolupráci,
hlavnë při zajišťování cenných artefaktů pro muzeální expozice.
-----------------------------------------------------------------------------------PLÁN AKCÍ PULCHRA SILVA na leden a únor 2018:
13.1. valná hromada sdružení
Blahákův hostinec 14 hod.
3.2. Pyžamový ples
Blahákův hostinec 19 hod.
10.2. Masopust (průvod obcí, zvyky)
dtto
18 hod.
…
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