
Mluvit česky neumí, ale zpívat ano
Hranice _ZPrahy, od JičÍna'
z jiŽnÍ Moravy' ale také z kra.
jů' kde se mluvÍ úplně jinými
jazyky' přijÍŽdějí lidé na Bělo.
tínský týden zpěvu. Patnác-
|ým rokem se ho letos účastnÍ
i osmašeďesátiletá Němka
Edda Schuppler. od minulého
vÍkendu navštěvuje spolu s
ostatními seminář, kte4ý se
koná v hranické průmyslové
škole. Mluvit našÍ řečí neumÍ.
ale zpívá poďe českých textů.
Na' moravských lidovkách
pr1ývyrostla.

Pochází z Německa, ale na.
rodila se na severní Moravě.
Před válkou byl jeji otec sta-
rostou iedné moravské ves-
ničky' česky mluvil výborně.
Její maminka uŽ méně, ale
doma se často zpivaly české i
slovenské písničky.,,TakŽe
mluvit česky neumim, ďe
zpívat ano,.. usmÍvá se panÍ
Edda.

Většině textů nerozumí a
zpiv á zkr átka po p Ísmenkách
to, co vidí pod notami. Na
druhé straně vŠak o víkendu

opravovala ostatnÍ účastníky
semináře ve francouzské vý.
slovnosti. Tuto řeč totiž ovlá.
dá.

Edda Schuppler působila

dvacet let v mnichovském
filharmonickém sboru a
dodnes se účastní vŠech pě.
veckých kurzů, které sejí zda.
jí zajímavé. Do Hranic na Bě.

lotínský týden zpěvu přijela
se svým bratrem a zdaleka ne
poprvé.

,,Eduard (myšleno Kavďa,
starosta BělotÍna _ pozn. red.)
byl před lgtv na pěveckém
kurzu na Sumavě a mluvi]
tam tehdy o tom, Že v Hrani-
cÍch také probÍhá podobný
seminář' Tak jsem se na něj
vydala a dneska uŽ jsem tady
popatnácté,.. svěřuje se Edda.

JejÍ láska k uměnÍ a zpěvu
není náhodná. P ocházi totiŽ z
divadelnické rodiny' Jméno
Edda byste v německém ka-
lendáři hledďi marně. Je to
název starého severského
eposu.

,'V HranicÍch se mi moclibi
a určitě přijedu i přÍště,.. těší
se nadšená zpěvačka, která
bude v pátek v sedm večer
spolu s ostatnÍmi účastníky
semináře zpÍvat v kostele sva.
té Barbory v hranických ka.
sárnách Generála otakara
Zahá|ky a v sobotu od šest.
nácti hodin v bělotínském
kostelesvatéhoJiří. (ka)
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KDYŽ ilA ŘEč1 xg2{' rŽÍ. rěmka Edda Schupp|er se ěesky rredomluví.
Zpívat v našem jaryceiíjde ovšem náramtĚ Foto: DenílíKateřina Kapková


