
VELKÉ LOSINY
Velké Losiny nejsou malé, jsou velké. Jsou veliké, úchvatné památkami.
Když vítr protahuje údolím mezi Losinkou a Desnou, to loudí hlas zámecké Meluzíny,
svíravý je pláč dávno mučených čarodějnic.
Losice se tudy asi netoulaly, zato Žerotínové se činili v dílech,
která vzbuzují obdiv: renesanční zámek (r. 1589), lázně s termální léčivou vodou (r. 1592),
výroba ručního papíru (r. 1516), kostel sv. Jana Křtitele (r. 1603).
Napořád budou Velké Losiny velké svou krásou. 
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Tip KŽŠ na červenec

Klášterní hudební slavnosti

Hned na třech koncertech vystoupí patronka fes-

tivalu Gabriela Demeterová. 

18. července nabídne muzeum hry a soutěže pro 

děti i dospělé k výstavám Barbie a její svět, Příro-

da kolem nás a Pravěká hostina.

Filmový dokument „Pod ochranou Žerotínů“ 

z dílny šumperské společnosti Vistafi lm uvede 

Česká televize 6. července.

Film Pod ochranou Žerotínů

Prázdninový den v muzeu



– 1 –

Černá kronika: Soumrak šelmovského času, 
Šumperk 1714-1715, II. část

ČERNÁ KRONIKA

Na sklonku října roku 1714 se zdálo, že morovému 

utrpení v Šumperku nebude konce. Strach z nákazy 

v uzavřeném městě deptal psychiku jeho obyvatel. 

Bylo uvedeno, že se mor přenesl přes vojenskou blo-

kádu do Dolních Studének a Temenice. Zasažen byl 

také nedaleký Sudkov. Svou daň si mor vybral v měs-

tu nejbližší vsi Temenici. V Dolní Temenici onemoc-

nělo dvacet osm lidí, z nichž devatenáct zemřelo, 

v Horní Temenici zemřelo čtrnáct lidí z třiadvaceti 

nakažených. Mnohem víc mor postihl Vikýřovice 

a v Rapotíně zemřelo dokonce sedmdesát čtyři ne-

mocných. Početnější Velké Losiny vykázaly čtyřicet 

sedm zemřelých. Naopak Bratrušov, Bludov a řada 

dalších obcí byly epidemií zasaženy jen nepatrně. 

Začátkem listopadu došlo k vytouženému zlomu. 

Morová nákaza počala ustupovat, počet obětí epide-

mie ubýval a v zimě, jak bylo obvyklé, „šelmovský čas“ 

skončil. Po více než pěti měsících, 20. února 1715, 

odvolal morový komisař blokádu. Děkovné proce-

sí kolem města bylo tečkou za prožitými útrapami. 

Lazarety a karanténní domy s veškerým vybavením 

byly spáleny. Z 266 nemocných z města a předměstí 

zemřelo v průběhu blokády 185 osob. Vysoký počet 

uzdravených a nižší počet morem zasažených obyva-

tel oproti předcházejícím stoletím nelze přičítat jen 

zvýšené odolnosti lidí proti nemoci. K omezení šíření 

nákazy přispěla protimorová opatření zmíněného mo-

rového řádu. Na tehdejší dobu moderní organizace 

zvládání epidemie od řízené blokády města, ustavení 

sanitárního týmu, kde každý měl své přesně vymeze-

né místo, vystavění lazaretů a karanténních ubikací, 

přísného dozoru nad dodržováním pravidel moro-

vého řádu, uplatňování hygienických zásad, včetně 

užití dezinfekce a likvidace zasažených věcí a oděvů, 

až k zajištění zásobování města a sanitárního okrsku 

potravinami i otopem zajisté přispěly k zastavení epi-

demie a omezení počtu obětí. Neúměrně vyšší počet 

onemocnění morem na předměstí, kde oproti 43 ne-

mocným z vnitřního města onemocnělo 223 lidí, lze 

přičíst vyššímu počtu členů chudších domácností, 

kteří se tísnili v předměstských domcích, a s tím sou-

visející nižší hygieně.

Náš obdiv patří těm, kteří se postavili nemoci do 

cesty a stali se členy protimorového týmu ať jako 

kněží, hrobníci, ošetřovatelky, lékaři a další. Finanční 

motivace zde jistě hrála roli, ale stát tváří v tvář možné 

smrti vyžadovalo odvahu. Zdolání nemoci přineslo 

obyvatelům města fi nanční ztráty, rozpočet města byl 

zatížen dluhy. Kromě nemalých částek na platy zdra-

votního personálu a pomocných sil bylo třeba nechat 

ušít oděvy pro sanitární tým a nakoupit dostatek ko-

Sv. Roch, ochránce proti moru, na balustrádě mari-

ánského sloupu ukazuje na morovou ránu na stehně. 

Při ošetřování nemocných se nakazil morem, uzdravil 

se s pomocí anděla, který ho ošetřoval, a psa, který mu 

přinášel chléb.  Foto P. Kvapil 



– 2 –

ČERNÁ KRONIKA, KHS

řalky, vína, piva a tabáku, o nichž se věřilo, že jsou pre-

vencí proti nákaze. Potraviny a otop směřovaly z okolí 

i vzdálenějších míst do blokádou sevřeného města a na 

jeho předměstí, kde byly obyvateli kupovány většinou 

na dluh, neboť výroba byla značně omezena a obchod 

se téměř zastavil. Vedení města muselo zajistit potravi-

ny a nápoje pro lidi v hlídaném okrsku, kam putovala 

také čpavková sůl, vápno, ocet, skořice, kadidlo, síra, 

šafrán, antimon a další. Škody byly vyčísleny i na spá-

lených věcech. Zadlužené město a jeho obyvatelé se 

dlouho vzpamatovávali z této katastrofy.

Ukončení morové rány bylo přičítáno Všemo-

houcímu a přímluvkyni Panně Marii. Jako podě-

kování svaté orodovnici a jako ochranu proti dalšímu 

„šelmovskému času“ nechali Šumperští postavit na 

náměstí mariánský sloup. A jak vidíme, vyplatilo se 

to. Od té doby mor město nepostihl. Zvídaví epi-

demiologové se dodnes nemohou shodnout na tom, 

co způsobilo, že mor od počátku 18. století v Evropě 

postupně vymizel. Něco přičítají zvýšené imunitě 

populace, něco vymizení krys, které vytlačili větší 

potkani, jež mor nerozšiřují, něco novým medika-

mentům a něco zlepšující se hygieně. Ať tak či onak, 

pro jistotu o sloup pečujme a chraňme ho. Je vážným 

mementem v době současných nových, předtím ne-

tušených nemocí.

V příštím roce uplyne kulatých tři sta let od pro-

puknutí poslední morové epidemie ve městě a 3. září 

od začátku dlouhé blokády města. Vzpomeneme 

utrpení obyvatel města a obětí nemoci? Ve výročním 

roce by tuto katastrofu nemusely připomínat jen mo-

rový sloup a freska v kapli sv. Barbory.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Zájemci o hlubší poznání průběhu morové epi-

demie v Šumperku v letech 1714 až 1715 najdou 

podrobné informace v publikaci Drahomíra Polácha: 

Historie mariánského sloupu v Šumperku, vydané 

v roce 1996.

Sedmé Klášterní hudební slavnosti odstartovaly

Již sedmý ročník mezinárodního hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti odstartoval. 

Úvodní koncert patřil Smetanově Prodané nevěstě v podání Moravského divadla Olomouc, třicet 

procent z výtěžku přitom pošlou organizátoři na účet povodněmi postižené „ZUŠky“ v Kralupech 

nad Vltavou.

„Velmi nás těší, že se nám i letos podařilo zís-

kat mimořádného patrona, kterým je světoznámá 

česká houslistka Gabriela Demeterová,“ říká tvůr-

ce Klášterních hudebních slavností Roman Janků. 

Vzápětí podotýká, že pro letošní ročník připravili 

pořadatelé nové internetové stránky festivalu, na 

nichž lze rezervovat vstupenky on-line.

Patronka festivalu Gabriela Demeterová vystou-

pí hned na třech koncertech. „Se svým souborem 

Collegium Gabriely Demeterové přiveze na festi-

val program s názvem „Andělé a démoni v hud-

bě“, v němž zazní Růžencové sonáty F.I. Biebera, 

„Zima“ ze Čtvero ročních dob A. Vivaldiho či 

sonáta „Dáblův trylek“ G. Tartiniho,“ nahlíží do 

programu Janků. Koncerty se uskuteční v pon-

dělí 1. července v kostele Narození Panny Marie 

v Krnově, v úterý 2. července v mohelnickém kos-

tele sv. T. Becketa a ve středu 3. července v sále 

KKC v Rapotíně.

Ve čtvrtek 4. července přivítá festival první za-

hraniční hosty. Na koncertě v kapli v Jeseníku 

vystoupí současné nejlepší slovenské smyčcové 

Moyzesovo kvarteto. Soubor zahraje od sedmé 

podvečerní skladby L. van Beethovena, L. Burlase 

a A. Dvořáka. V neděli 7. července se pak festi-

val přesune do Pardubického kraje. Poutní kos-

tel v Hedeči u Králík bude od 15 hodin hostit 

Poznaňský chlapecký sbor z Polska. „Jeden z nej-

lepších pěveckých sborů Evropy přiveze skladby 

starých evropských mistrů, stejně jako novější du-

chovní skladby,“ podotýká intendant festivalu. 

V šumperském klášterním kostele vystoupí 
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KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

v pondělí 8. července od 20 hodin maďarská var-

hanice Katalin Mali. Pro milovníky tohoto nástroje 

si umělkyně připravila program s díly J.S. Bacha, 

J.J. Frobergera, G. Frescobaldiho, W.A. Mozarta, 

Z. Kodalyho a dalších. 

Zámecké dostaveníčko je podtitul koncertu, 

jenž je naplánován na úterý 9. července na zámku 

v Bludově. Od 19 hodin budou znít jeho koncert-

ním sálem „Sbírky smíšených klavírních a zpěvních 

skladeb pro zkušené a nezkušené hráče“ v podání 

cembalistky Edity Keglerové a sopranistky Ivany 

Bilej Broukové. O dva dny později, ve čtvrtek 

11. července, nabídne barokní hudbu osvěžující 

soubor Barocco Sempre Giovane. Po celém světě 

známé Čtvero ročních dob A. Vivaldiho zazní od 

19 hodin v kulturním domě v Loučné. 

Závěrečnou tečkou za letošním ročníkem 

Klášterních hudebních slavností bude koncert v ne-

děli 14. července v klášterním kostele v Šumperku. 

Requiem W.A. Mozarta je skladatelovou poslední 

a nedokončenou skladbou. „Současně zazní také 

Requiem českého skladatele Jana Zacha, od jehož 

narození si letos připomínáme tři sta let,“ prozra-

Requiem W.A. Mozarta a českého skladatele Jana Zacha uvedou Pražský komorní sbor (na snímku), Pražský 

barokní soubor a několik sólistů.  Foto: archiv

▶ Hned na třech koncertech vystoupí patronka festi-

valu Gabriela Demeterová.  Foto: archiv
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zuje Janků. Obě skladby uvedou od osmé večerní 

Pražský barokní soubor, Pražský komorní sbor a só-

listé Alena Hellerová (soprán), Markéta Cukrová 

(alt), Dušan Růžička (tenor) a Tomáš Král (bas) 

pod vedením dirigenta Vojtěcha Jouzy.

Vstupenky na koncerty si mohou zájemci koupit 

v obvyklých předprodejích. Kompletní informace 

o festivalu, účinkujících i další doplňující informa-

ce lze najít na adrese www.klasternihudebnislav-

nosti.cz. Z. Kvapilová

Vistafi lm natočil dokument Pod ochranou Žerotínů, 
premiéra bude 6. července

První český pacifi sta Petr Chelčický, pokrokové školství Jednoty bratrské, překladatel Bible kralic-

ké Jan Blahoslav, Karel starší ze Žerotína, mladý Jan Ámos Komenský, bitva na Bílé hoře, třice-

tiletá válka, Karel I. z Lichtenštejna, pronásledování protestantů - to jsou hlavní postavy a milníky 

polohraného fi lmového dokumentu „Pod ochranou Žerotínů“, jenž nedávno vznikl v koprodukci 

České televize a šumperské společnosti Vistafi lm manželů Ivy a Luboše Hlavsových. Premiéru bude 

mít u příležitosti svátku Jana Husa v sobotu 6. července v 10.30 hodin dopoledne na programu ČT2. 

Diváci v něm kromě Alexeje Pyška uvidí v nejrůznějších rolích řadu Šumperanů a mnohé ze scén 

točili fi lmaři právě v tomto regionu.

Dvaapadesátiminutový snímek nazvaný „Pod 

ochranou Žerotínů“ svým způsobem navazuje na te-

levizní dokument „Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědče-

ní“, který uvedla Česká televize o Vánocích roku 2010 

a jenž loni zabodoval na prestižním mezinárodním 

festivalu religiózních fi lmů CEVMA ve Švýcarsku, 

kde se stal jedním ze tří nejúspěšnějších dokumentů. 

„Potěšilo nás, že se fi lm líbil nejen lidem z České tele-

vize, ale i odborníkům a že jsme uspěli v konkurenci 

prestižních BBC dokumentů,“ říká scénárista a režisér 

v jedné osobě Lubomír Hlavsa, z jehož „dílny“ pochá-

zí rovněž křesťanský publicisticko-vzdělávací pořad 

Jana Blahoslava hraje Alexej Pyško, tiskaře Zachariáše Solína představuje Šumperan Josef Matura. 
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České televize pro mladé diváky nazvaný „Exit 316“. 

Také ten získal již dříve na zmíněném festivalu Cenu 

diváků a jeho druhá série o tři roky později první místo 

v kategorii nejlepší seriál pro děti a mládež. 

„Letos si připomínáme čtyři sta let od posledního 

vydání tzv. Bible kralické. Přemýšlel jsem, co konkrét-

ního by se o ní dalo natočit, a dospěl k názoru, že by 

bylo dobré zaměřit se nejen na tuto událost, ale na delší 

časové období, počínaje působením duchovního otce 

Jednoty bratrské Petra Chelčického přes Bílou horu 

a třicetiletou válku až po pronásledování protestantů 

a likvidaci tiskovin Jednoty bratrské,“ popisuje maji-

tel společnosti Vistafi lm, které se podařilo získat pro 

plánovaný dokument sponzora, jenž uhradil polovinu 

nákladů. Zbývající potřebné fi nance přidala Česká te-

levize poté, co ji zaujal Hlavsův projekt o protestantské 

historii, který by měl v následujících letech představit 

například Jana Husa, Jana Ámose Komenského a další 

osobnosti.

Polohraný dokument „Pod ochranou Žerotínů“ 

natáčeli fi lmaři pětatřicet dnů v průběhu jednoho 

roku. Pět dní přitom zabraly rozhovory s odborníky, 

z nichž je nejznámější brněnský profesor Tomáš Knoz, 

který se velmi detailně zabývá rodem Žerotínů. „Karel 

starší ze Žerotína, bratranec velkolosinského Karla, 

působil na jižní Moravě a v tehdejší době měl v zemi 

významné postavení. Byl velkým mecenášem Jednoty 

bratrské, pod patronací Žerotínů bylo vytvořeno její 

duchovní centrum na kralické tvrzi a v brandýnském 

panství,“ připomíná osobnost Karla staršího produkč-

ní Vistafi lmu Iva Hlavsová a dodává, že tento šlechtic 

velmi podporoval mladého Jana Ámose Komenského, 

který mu věnoval Labyrint, jedno ze svých nejznáměj-

ších děl. Se Šumperskem ho pak pojí Bludov, kde byly 

v 19. století v rodinné hrobce uloženy jeho ostatky. 

„V době, kdy se jako protestantský šlechtic ocitl na 

černé listině, odešel dobrovolně se svými bratry do 

exilu v Polsku. Tři roky po návratu na jižní Moravu 

v roce 1636 zemřel a byl zde pohřben naprosto v ti-

chosti do hrobky, která však byla zapomenuta. Přišlo 

se na ni až v 19. století a jeden osvícený katolický farář 

nechal jeho ostatky převézt do Bludova,“ vrací se do 

historie Hlavsová.

Další výraznou postavou, již dokument přibližuje, 

je Jan Blahoslav. Tento humanistický spisovatel, histo-

rik a biskup Jednoty bratrské přeložil novozákonní část 

Filmaři natáčeli i v historické škole v Přerově. 
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tzv. Bible kralické, od jejíhož posledního vydání uply-

ne letos čtyři sta let, do češtiny z původních biblických 

jazyků, tedy hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, a niko-

liv z latinské Vulgaty. „Šlo o překlad lidem velmi blízký 

a srozumitelný. Bible se tak stala opravdu populární 

a pronásledovaným protestantům umožnila velmi těž-

kou dobu morálně přežít. Většina z nich odcházela do 

exilu s Biblí kralickou a později i s Komenského učeb-

nicí Orbis pictus pod paží,“ podotýká Luboš Hlavsa, 

podle něhož byl Jan Blahoslav velkým průkopníkem 

- traduje se, že jako první v Čechách například nosil 

brýle. A právě duši progresivního člověka vdechl Janu 

Blahoslavovi herec Národního divadla Alexej Pyško. 

„V jeho podání je Jan Blahoslav naprosto přirozený, dá 

se říci „srandista“, a já jsem přesvědčený, že takový byl 

i ve skutečnosti,“ míní Hlavsa.

Po boku Alexeje Pyška vystupují ve fi lmu herci šum-

perského divadla, na sto třicet neherců coby kompar-

zisté a také členové místního sdružení přátel historie 

Magna Moravia. Karla staršího ze Žerotína v mlad-

ším věku tak ztvárnil Jan Kroneisl, ve věku starším 

Petr Král. Jeho manželku Kateřinu z Valdštejna hraje 

Hana Vonzino, roli významného bratrského tiskaře 

Zachariáše Solína představuje Josef Matura, postava 

jezuity je jako přímo ušitá pro Petra Komínka. A není 

jistě bez zajímavosti, že v roli devítiletého šlechtice 

Karla I. z Lichtenštejna se představí Oneš Mornstein-

Zierotin z bludovského zámku. „Měli jsme třinácti-

letého Žerotína, ale nikoliv mladšího Lichtenštejna, 

který spolu s Karlem studoval. Oslovili jsme proto 

bludovské Žerotíny, zda by se jejich nejmladší poto-

mek této role ujal, a oni s tím neměli absolutně žádný 

problém,“ konstatuje s úsměvem scénárista a režisér, 

který si rovněž ve fi lmu zahrál - knížete Lichtenštejna 

Ve fi lmu uvidí diváci řadu šumperských herců. Karla staršího ze Žerotína hraje Petr Král, jeho manželku Ka-

teřinu Hana Vonzino. 

V roli devítiletého šlechtice Karla I. z Lichtenštejna 

se představí Oneš Mornstein-Zierotin z bludovského 

zámku.  
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FILM POD OCHRANOU ŽEROTÍNŮ

v pozdním věku, kterého portrétuje malíř v podání 

Tomáše Wursta. Průvodcem dokumentu je pak Alfred 

Strejček.

Náročná na celém projektu byla hlavně produkce 

- od koupě a následné přepravy historického povozu 

přes obstarání kostýmů až po zorganizování všech 

účinkujících. „Když jsem spočítala, kolik tam Luboš 

napsal hraných rolí, musela jsem si dát na čelo stude-

ný obklad,“ vzpomíná Iva Hlavsová, podle níž bylo 

náročné především natáčení v zámeckých prosto-

rách v minus deseti pod nulou, kdy šla účinkujícím 

v letním oblečení doslova pára od úst, a také scéna 

zimního hromadného odchodu čtyřiceti exulan-

tů do ciziny. „Natáčeli jsme ji na pláni „U tří dubů“ 

mezi Šumperkem a Bratrušovem, Šumperané pak 

nepochybně poznají interiéry i exteriéry zámků ve 

Velkých Losinách, Úsově a Bludově a zříceninu hradu 

Brníčko,“ vyjmenovává Hlavsová. Další scény se toči-

ly v rožnovském Valašském muzeu v přírodě, Muzeu 

Komenského v Přerově, na zámku v Náměšti nad 

Oslavou, v pevnosti Fort XVII v Křelově u Olomouce 

a v Muzeu Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. 

Právě tato obec chystá na září oslavy čtyřstého výročí 

posledního vydání Bible kralické, v jejichž rámci bude 

fi lmový dokument „Pod ochranou Žerotínů“ promít-

nut. Ještě před tím však bude mít premiéru na pro-

gramu ČT2, a to v sobotu 6. července o půl jedenácté 

dopoledne, naplánovány pak jsou dvě reprízy.

„Pokud lidé vysílání propásnou, mohou dokument 

zhlédnout na internetových stránkách České televize,“ 

zdůrazňuje produkční, která již začíná připravovat ve 

spolupráci s Českou televizí natáčení dalšího dokumen-

tu nazvaného „David Zeisberger - Apoštol indiánů“. 

„David Zeisberger prožil padesát ze svých osmdesáti 

let mezi tzv. lesními indiány v Ohiu, je nejznámějším 

misionářem Moravských bratří, napsal dějiny severoa-

merických indiánů a přeložil jeden z jejich jazyků do 

angličtiny,“ přibližuje osobnost misionáře Hlavsová. 

Natáčet se podle ní bude ještě letos nejen na Moravě, 

ale také v Americe. A kdo by se mohl zhostit hlavní 

role? V tom mají ve Vistafi lmu jasno. Oslovit chtějí 

Petra Kostku a Lukáše Vaculíka. Hotovo by mělo být 

příští rok na jaře.  Text Z. Kvapilová, foto Vistafi lm

Natáčení zimního hromadného odchodu čtyřiceti exulantů do ciziny na pláni „U tří dubů“ mezi Šumperkem 

a Bratrušovem. 

Režisér Lubomír Hlavsa se šumperským hercem Janem 

Kroneislem v roli Karla staršího ze Žerotína. 
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PUBLIKACE, OHLÉDNUTÍ ŠDS

Ze Švagrova do Katedrály

„Josef Kšica“, ozvalo se ve sluchátku počátkem tohoto roku a následoval dotaz, zda by sbor byl 

ochoten zpívat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při bohoslužbě v polovině května. Ve 

změti povědomých jmen vířících v mé hlavě se podařilo přiřadit identifi kaci a regenschori svatovítské 

katedrály pokračoval v nepříliš konkrétním nástinu toho, co by zpívání obnášelo. Také později in-

formace přicházely útržkovitě a dlouho nebylo zřejmé, jaká příležitost a jaké zadání jsou před námi. 

Nicméně pozvání tohoto druhu se neodmítá, tím spíše, že sbor, který již okusil akustiku leckteré ze 

známých evropských katedrál, ve svém portfoliu první chrám této země dosud nemá. Jest tento posvát-

ný prostor příliš dobře střežen dbalými securitas před napadením zpěvuchtivými ansámbly. Přijal 

jsem tedy nabídku v dobré víře, že konečné zadání bude schůdné a se ctí uskutečnitelné.

Neděle 19. května byla dnem, kdy mělo končit 

první víkendové soustředění, které se sbor po dlouhé 

přestávce chystal prožít v nově otevřeném Středisku 

ekologické výchovy ve Švagrově. Totéž datum neslo 

v kalendáři poznámku „Katedrála“. Počátek sou-

středění díky pochopení mnohých přesunut již na 

čtvrtek, a tak pouhý den po slavnostním otevření 

Švagrova idylické údolí napadeno zpěvným hmy-

Vyšel sborník Tucet báchorek z Podesní

Občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné vydalo v červnu místní legendy z Po-

desní, od Šumperka až po Vřesovou Studánku. Jedná se o dvanáct pověstí z různých pramenů 

(G. Mikusch, M. Zapletal, sestry Rotterovy), z nichž některé ještě nebyly publikovány v češtině. Spo-

luorganizátorem a iniciátorem projektu je Městská knihovna Šumperk.

Knížka zmiňuje obce v Podesní a ke každé se váže 

vždy báchorka, básnička, text o historických památ-

kách té které vsi, náhled nejbližších zajímavostí, 

stručný obsah báchorky v němčině a „Dětský kou-

tek nad Desnou“ neboli kreslený 

hlavolam pro děti. Ozdobou 

knížky jsou neopakovatelné ob-

rázky Petra Válka, který je také 

autorem mapy, v níž lidé najdou 

celé údolí Desné s označenými 

místy legend.

Není to odborná publikace, 

i když jsme se snažili o přesnost 

údajů. Je to knížka pro poutníky 

Podesním. Báchorky jsou napsá-

ny podle místních pověstí, zákla-

dem je příběh původní legendy, 

jenž je zasazený do historických 

regionálních kulis a hlavně do skutečného místa, 

v němž se odehrává. Navíc jsou jen jména těch hrdi-

nů, kteří žádná neměli. A také to, co asi viděli a cítili 

- dodnes o tom zpívá vítr na hřebenech i v podhůří 

Jeseníků.

Cílem knížky je seznámit sou-

časné obyvatele a návštěvníky 

Podesní  s legendami, které si 

místní lidé předávali z generace 

na generaci a jež jsou součástí ge-

nia loci této krajiny. Také z důvo-

du zpřetrhané kontinuity osídlení 

chceme nalézat ony kořeny, kte-

rými byli původní obyvatelé spja-

ti s jesenickým podhůřím. Vždyť 

právě dávné příběhy mohou být 

pramenem nejen ztraceného po-

znání, ale i pramenem naší lásky 

k místu, kde jsme doma. 

F.K. Černohousová , o.s. Obnova 

 kulturního dědictví údolí Desné

▶ Letos v červnu vyšel sborník Tu-

cet báchorek z Podesní.
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OHLÉDNUTÍ ŠDS

19. května zpívali Motýli při slavností mši celebro-

vané kardinálem Dominikem Dukou v katedrále 

sv. Víta.  Foto: archiv

zem. Do sobotního poledne pak balancováno mezi 

potřebou nazkoušet vše nutné a nezbytností ucho-

vat hlasový aparát v dobré kondici pro nedělní svá-

tek. Průběžně pak shromažďovány dojmy z nového 

prostředí a shoda na závěr jednoznačná: Nikdy jsme 

nepobývali na místě, které by se jenom vzdáleně při-

blížilo tomu, co nový Švagrov nabízí všem, kteří zde 

chtějí trávit svůj volný čas, něco při tom zažít a něco 

se naučit. 

Zpátky k Praze: Nejistota přetrvávala, odpověď na 

technické požadavky i navrhovaný repertoár dlouho 

nepřicházela. Vědělo se však, že půjde o zpívání při 

slavností mši celebrované kardinálem Dominikem 

Dukou. Nebylo kupříkladu jasné, zda hektický pro-

voz Katedrály umožní připravit a vyzkoušet postave-

ní sboru i kompletaci rozloženého klavíru. Původní 

předpoklad odjezdu i návratu v průběhu jediného 

dne vzal zasvé díky desáté hodině dopolední stano-

vené pro zahájení bohoslužby. Tak tedy ještě nocleh 

v Praze, aby děti ke zpívání nastoupily odpočaté. 

Švagrov zakončen brzkým sobotním obědem, 

v Šumperku pak něco vyloženo a něco jiného nalože-

no. Úderem půl druhé rachotí kotevní řetěz a vzápětí 

už se autobus zvolna vzdaluje rodnému břehu. O čtyři 

hodiny později davem turistů putuje houfek mladist-

vých individuí přepravujících tucet prken a čtveřici 

konstrukcí mobilního pódia, temnou hmotu zaba-

leného klavíru, krabici s límci k pelerínám a mnohé 

další kousky, nezbytné k uskutečnění regulérní sboro-

vé produkce. Černě odění mužové vytlačují poslední 

skupinky turistů z chrámového prostoru a my máme 

náhle celou katedrálu, zalitou svitem pozdního slun-

ce, pouze pro sebe. Pod královskou oratoří stavíme 

stupně i klavír, regenschori Josef Kšica přináší jediný 

mikrofon a upozorňuje, že toto zařízení snímá abso-

lutně vše, neradno tedy zítra při mši špitat či pokyny 

udíleti. V průběhu následující půlhodiny s uspoko-

jením akceptováno veškeré připravené zpívání a roz-

ptýlena poslední technická obava: vše může zůstat 

na místě, nemusíme tedy zítra v kratičké pauze mezi 

dvěma bohoslužbami vše znovu stavět. 

Podvečerní slunce zlatí pražské věže a vybízí k pro-

cházce hradním areálem. Poté přivolán autobus a vý-

prava míří do hostelu, jenž voní novotou, čistotou 

a pohostinností, podobně jako Švagrov v minulých 

dnech. Večeři připravily ochotné maminky dopoled-

ne v Šumperku. Chutná stejně jako o chvíli později 

zasloužený spánek.

Nový slunečný den předznamenává sváteční at-

mosféru. Po snídani prázdnými ulicemi opět ke 

Hradu. Zlacená brána Mladotova domu již otevře-

na, vcházíme tedy do míst, která slouží katedrálním 

sborům, abychom probudili hlasivky i jejich maji-

tele, a sbor tak připravili pro blížící se významnou 

chvíli. Slavnost Seslání Ducha Svatého, bohoslužba 

s udílením svátosti biřmování, pořádaná zde v této 

podobě třetím rokem, očekává přispění naší sborové 

trošky. Podobně jako v uplynulých dvou letech, kdy 

pozvání přijaly sbory Jitro Hradec Králové a Pražská 

Kantiléna. Vcházíme do Katedrály krátce před desá-

tou a nacházíme tento ohromný prostor zcela zapl-

něný. Hlas zvonů zvolna uléhá a po trojím cinknutí 

jejich menších bratříčků přihází varhanní intráda do-

provázející sólovou trubku. Poté vstupní zpěv sboru 

vítá příchod zástupu kněží v červených ornátech. 

Celkem desetkrát vstupuje dětský sbor do průbě-

hu slavnostní mše, střídán zvukem varhan i vstupy 

sboru katedrálního. Zní hudba Felixe Mendelssohna 

Barthodyho, Miloše Boka, Bohuslava Martinů, 

Benjamina Brittena i obřadní zpěv z Taizé. Černá 

hlavička jediného mikrofonu spolehlivě snímá každý 

záchvěv sborového znění a přivádí ho do všech kou-
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K Šumperským proměnám: 
Křižovatka ulic Lidické a Čsl. armády

Nedávno vybudovaný kruhový objezd změnil po-

dobu křižovatky ulic Lidické a Čsl. armády. V průběhu 

posledních osmdesáti let prošlo podstatnou proměnou 

i okolí křižovatky. Je to neuvěřitelné, ale na historic-

kém snímku z doby druhé světové války se opravdu 

nachází křižovatka zmíněných ulic. Bývalá „Opavská“ 

byla původně výpadovkou z města a lemovala ji stro-

mořadí jako mnohé jiné silnice. Domy v pozadí za 

pozemkem pily najdete ještě dnes pěkně seřazeny 

v Revoluční ulici stejně jako na naší fotografi i. Tehdy 

se současná ulice Čsl. armády nazývala Tesstalerstrasse 

a ulice ji křižující Prosingerstrasse. V minulosti zvláš-

tě úseky dnešní Lidické ulice dostávaly různá jména 

a Testalerstrasse bývala také Kaiserstrasse, po válce 

Opavská a nakonec ulice Čsl. armády. Parní pilu pů-

vodně Josefa Prossingera koupil, jak nápis hlásá, Franz 

Hafran, obchodník s dřívím.

Po druhé světové válce vyrostly na pozemku bývalé 

pily činžovní domy a křižovatku obklopila zástavba. 

Nový kruhový objezd zvýšil plynulost dopravy a kla-

sická křižovatka se jeho vybudováním stala minulostí.

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

Křižovatka současných ulic Čsl. armády (zleva doprava) a Lidické. V pozadí zástavba v ulici Revoluční. 

 Foto: sbírky VM Šumperk

tů prozářeného prostoru. Svátost biřmování přijímá 

stovka biřmovanců z farností hlavního města i jeho 

okolí. Jsme účastníky obřadu v bezprostřední blíz-

kosti a jeho vznešenost na všechny silně působí. Dvě 

hodiny děti setrvávají v plné pozornosti, připravené 

v okamžiku přerušit dlouhé čekání a započít další 

sborový vstup. Svým pěveckým výkonem, stejně jako 

tichou účastí v okolním dění, si vysloužily závěrečné 

poděkování kardinála Dominika Duky. Máme ra-

dost, že opět dostály pověsti sboru, na jehož výkon 

je spolehnutí, pověsti, jež nás přivedla i na toto vý-

znamné místo. Rádi bychom tento pocit dopřávali 

také dalším sborovým generacím.  

 T. Motýl, sbormistr ŠDS



– 11 –

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Křižovatka ulic Čsl. armády a Lidické prošla v loňském roce radikální proměnou. Mnohaleté dopravní problémy 

vyřešilo vybudování kruhového objezdu. Jeho stavba trvala dva měsíce a skončila začátkem září.  Foto: P. Kvapil
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DŮM KULTURY

Dům kultury
Pondělí 8. července od 20 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti: Katalin Mali (HU) 

Koncert 7. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Účinkuje světozná-

má maďarská varhanice Katalin Mali.  Vstupné 100 Kč

Neděle 14. července od 20 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti: Requiem

Závěrečný koncert 7. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti. Proslulé dílo 

W.A. Mozarta a J. Zacha uvedou Pražský barokní soubor, Pražský komorní sbor a sólisté. 

 Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den akce 230 Kč

Pátek 23. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)

REVIVAL INVAZE 2013: Olympic, Nightwish, Jon Bon Jovi

Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou máte rádi! Během večera vystoupí špičkové revivalo-

vé formace. Jon Bon Jovi předvedou profesionální show, která vás dostane spoustou legendárních hitů 

a skvělými muzikanstkými výkony. To samé platí o revivalových Nightwish, kteří vypálí všechny hity této 

metalové ikony. A na závěr si zazpíváme zlidovělé hity skupiny Olympic, a to v podání jediného ofi ciálního 

revivalu. Partnerem akce je Pivovar Holba.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 30. června

Petr Kunčík: „Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět“, malba

Výstava obrazů. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 

kraj.

Od 3. července do 4. srpna

Hana Kohlová: „Tušová kresba a enkaustika“

Vernisáž k výstavě se uskuteční za přítomnosti autorky ve středu 3. července od 18 hodin. Galerie je 

přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 

ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 

kraj.

Jižní křídlo DK

Do 31. srpna

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk  

 Vstup volný
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DŮM KULTURY, GALERIE J. JÍLKA

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 

předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksum-

perk.cz, www.bluesalive.cz.

▶ PŘIPRAVUJEME 

8. září  CÍBOVA NOHA

13. září  KONCERT NA STŘEŠE

19. září  RICHARD MÜLLER

30. září  LEOŠ ŠIMÁNEK: PANORAMA

3. října  MARSYAS

12. října  ŘECKÁ ZÁBAVA

18. října  DŽEMFEST 2013

Galerie J. Jílka
Hana Kohlová (*1948), 

Tušová kresba a enkaustika

Podobně jako Jiří Brodský, který tu předloni 

v červnu prvně vystavil volné práce teprve v roce 

svých sedmdesátin, i Hana Kohlová se donedáv-

na věnovala hlavně restaurování. Malby a kresby 

se kromě občasných, ryze soukromých návratů, 

vzdala i pro lásku ke koním a psům, tehdy tu ješ-

tě vzácným anglickým buldokům. Byli jí daleko 

důležitější než vlastní sebeprosazení. S Anežkou 

byly od počátku studií na akademii nerozlučnými 

přítelkyněmi. Spolu s ní na čas přešla na malbu 

do ateliéru profesora Karla Součka, brzy se ale 

vrátila k restaurátorství a po dlouhá léta pak vedla 

ateliér Národní galerie. Dostala se tam na dotyk 

s nejvýznamnějšími obrazy; restaurovala Mistra 

Th eodorika a jiné mimořádné vzácnosti nejen 

z doby vrcholné gotiky. Doprovázela je při zápůjč-

kách do Japonska i jinam, a v roce 2000 byla tak 

i spoluautorkou české expozice na světové výstavě 

v Hannoveru.

V poslední době se znovu tiše vrací k vlastní 

tušové kresbě v její dynamické zkratce, pojetím 

snad blízké té dálnovýchodní, staročínské. Malbou 

nejraději k sametově vláčné a i v zemitých odstí-

nech niterně prozářené enkaustice. Téma nabízí se 

jí samo: co jiného než psi a koně a v malbě i shluky 

květů. Láska ke koním trvá; jen ji teď ze sedla pře-

nesla na papír nebo na plátno. Na motivu přesto 

ale tolik nezáleží. Podstatná je živá kresba, spolu 

s malbou v ryzí čistotě ušlechtilé hmoty jemných 

nuancí barev a především malířčina radost z nich. 

Ta radost je už sama sobě cílem.

Hana se s nikým nepoměřuje, nezápolí o své mís-

to na výtvarné scéně a i proto přirozeně souznívá se 

zaměřením Galerie, která se míjí se chtěnou světo-

vostí, stejně jako s podbízivou komercí. Dokonale 

tak ladí s její trvalou linií, která si cení víc prosté 

a poctivé výpovědi, jakou Haniny kresby a malby 

zjevně jsou. Letos první, už prázdninová výsta-

va, uspořádaná tu v duchu přátelství, to očividně 

potvrdí. Zahájená za autorčiny účasti 3. července 

v 18 hodin, potrvá do neděle 4. srpna. Přijďte, jste 

zváni.  Miroslav Koval

Spící buldok, 2012, tuš, papír 30 x 21 cm
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Richard Müller zazpívá své hity 
v unikátním podání „a cappella“

Jedna z nejvýraznějších postav československé hudební scény Richard Müller vystoupí po mnoha le-

tech v Šumperku. Pěvecká ikona uvede 19. září ve velkém sále Domu kultury speciální celovečerní 

recitál, na kterém zazní všechny zásadní hity v ojedinělém podání „a cappella“. 

„O Müllerův koncert máme zájem 

dlouhé roky a těší nás, že jsme se na 

vystoupení dohodli právě v době, 

kdy Richard Müller chystá tento 

unikátní projekt,“ zdůraznil ředitel 

Domu kultury Vladimír Rybička. 

Podzimní turné Richarda Müllera 

a osmičlenné vokální skupiny Fragile 

má příznačný název Hlasy a nava-

zuje na tři předchozí, vždy vy-

prodaná turné po Česku 

a Slovensku. „Müllerovy skladby zazní v dech 

beroucích vokálních úpravách a bez jediného 

nástroje. V podstatě půjde o komorní diva-

delní večer plný největších hitů Richarda 

Müllera,“ prozrazuje Rybička a dodává, že 

vstupenky se již prodávají. Cena lístků se po-

hybuje od 390 do 590 korun. Více informací 

a online rezervace na www.dksumperk.cz. -op-

◀ Richard Müller vystoupí po mnoha 

letech v Šumperku.  Foto: archiv

Džemfest zveřejnil program: 
Z pytle vyskočily Tři sestry

Na začátku dubna přišel festival Džemfest s originální akcí. Pro věrné návštěvníky vyhlásil akci 

Zajíc v pytli. Hudební fanoušci dostali možnost koupit si lístek s výraznou slevou, aniž by ale 

znali program. Podle pořadatelů se takto prodalo přibližně sto padesát vstupenek. 

Věrnostní akce Zajíc v pytli skončila první 

červnový den a hned poté se majitelé zakoupe-

ných vstupenek dozvěděli program letošního 

Džemfestu, který se uskuteční 18. října v Domě 

kultury. 

Hlavním tahákem má být dvouhodinový kon-

cert skupiny Tři sestry. Dále účast v programu po-

tvrdila kapela Toxique s v čele s Klárou Vytiskovou, 

veselá plzeňská partička Děda Mládek Illegal band 

nebo úspěšná pražská formace Th e Prostitutes. 

Více informací a online objednávka vstupenek na 

speciální cenu 220,- Kč na www.dzemfest.cz. -op-

Hlavním tahákem říjnového Džemfestu má být dvou-

hodinový koncert skupiny Tři sestry.  Foto: archiv

BJB Šumperk zve na 

Setkání pod širým nebem u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje do české země
v neděli 7. července v 10 hodin na letní scéně u Vily Doris v Sadech 1. máje
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Divadelní sezona 2013/2014

▶ Samuel Königgratz: 

Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou 

Režie: Martin Františák, premiéra 14. září 2013

Samuel Königgratz je jeden z mnoha pseudony-

mů Reného Levinského. Ve svých hrách nápaditě 

propojuje něžný a absurdní humor, jaký můžeme 

najít i v knihách Bohumila Hrabala či fi lmech 

Miloše Formana. V této hře jsou středem jeho 

zájmu zaměstnanci jedné železniční stanice ve vý-

chodních Čechách. Nádražácké společenství zahr-

nuje přednostu, dispečery, posunovače, inspektora, 

výpravčí, uklízečku a samozřejmě také hospodskou. 

Fungování komunity může něčím připomenout 

indiánský kmen ztracený v amazonské džungli. 

Mluví vlastním jazykem, párují se jen mezi sebou 

a nad pivem a kartami spolu sdílejí vzrušující kaž-

dodenní mikropříběhy i pohádky o budoucnosti. 

Těch nabízí autor několik a jejich linky spojuje 

zprvu nenápadně, ale nápaditě, s příběhem inspek-

tora, který tajně číhá v nádražní hospodě, aby při 

činu nachytal pachatele - ty, jež pijí pivo během 

pracovní doby. On sám však podlehne pokušení 

a jeho tajná mise končí groteskní tragédií. Tento 

text refl ektuje vážné věci, někdo by dokonce mohl 

říct existenciální problémy, s decentní hravostí 

a humorem. Je zábavný i duchaplný a obsahuje 

osobitý hořký tón vyvěrající z perfektního popisu 

banalit každodenního života.

▶ Vratislav Blažek: Světáci

Režie: Ondřej Elbel, premiéra 2. listopadu 2013

„Když Praha do noci zazáří neonem, není mi po-

moci. Hned slyším: Pojď honem…“ Parta tří ven-

kovských fasádníků zkrášlujících československou 

metropoli se chce vrhnout do víru velkoměsta. 

První návštěva luxusního podniku skončí katastro-

fou. Nevzdávají se, nechají si ušít kvalitní obleky 

a najmou bývalého učitele tance, který je učí zákla-

dům společenského chování. Na jejich peníze mají 

ovšem políčeno tři dámy poněkud lehčích mravů 

pod vedením šatnářky z nóbl baru, která bydlí sho-

dou okolností v domě pod lešením, na němž pracu-

jí jejich budoucí oběti. Jenže i tyto dámy jsou nu-

ceny se trochu dovzdělat. Protože není moc času, 

obě skupinky se musí naučit, jak příslušníky lepší 

společnosti co nejlépe zahrát. Metoda „intelektuá-

lem snadno a rychle“ skýtá velké množství slovní 

i situační komiky, ale i téma snahy překročit svůj 

vlastní stín a pokus o popis traumatu české malosti 

a jeho překonávání tak, aby to nebolelo. Vše smě-

řuje k jediné noci, ve které budou všichni vystupo-

vat jako světem protřelí světáci. 

Hudební komedie s pygmalionovským motivem 

vychází z literárního scénáře Vratislava Blažka, kte-

rý nedá vydechnout postavám ani divákům. Látku 

posléze zfi lmoval režisér Zdeněk Podskalský. 

▶ Peter Shaff er: Černá komedie 

Režie: Jiří Fréhar, premiéra 14. prosince 2013

Od roku 1965, kdy měla Černá komedie světovou 

premiéru v londýnském Národním divadle, se tato 

hra považuje za jednu z nejzábavnějších a nejducha-

plnějších a také nejmistrnějších situačních komedií. 

Autor Peter Shaff er je českým divákům známý pře-

devším díky hře Amadeus, kterou později zfi lmo-

val Miloš Forman. Vtip situační Černé komedie je 

založen na záměně světla a tmy. Postavy se v plném 

světle nevidí, když je naopak jeviště ponořeno do 

tmy, hrají jako by bylo rozsvíceno. Tak vzniká pro 

herce i režiséra nespočet vynikajících příležitostí 

k rozehrání komických situací a k uplatnění ko-

mediálního herectví. Co vše se tedy ve tmě může 

přihodit? S potěšením i neskrývanou škodolibostí 

nám autor ukazuje, jakých pošetilostí či dokonce 

nepřístojností se lidé dopouštějí, když si myslí, že 

je kryje tma. 

Nadaný, ale chudý sochař, který se svou snou-

benkou očekává návštěvu jejího otce, přísného plu-

kovníka, si pro zvýšení patřičného dojmu vylepší 

prostředí svého ateliéru tajně vypůjčeným nábyt-

kem z bytu svého nepřítomného souseda. Ve stej-

nou dobu se má dostavit i milovník umění, jenž 
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projevil zájem o koupi výtvarného díla. V té chvíli 

vypadnou v celém domě pojistky a dům se ponoří 

do tmy… Nejen, že se neočekávaně vrátí soused, 

v průběhu hry se dostaví i bývalá sochařova milen-

ka a někdo, kdo by mohl, ale nemusel být sběratel 

umění. A zmatek jen tak nekončí…

▶ Ondřej Elbel: Julek 

Režie: Ondřej Elbel, premiéra 15. února 2014

Mimořádný osud šumperského rodáka Julia 

Augustina Vargy je námětem hry, která bude v příš-

tí sezoně zastupovat linii regionálních témat, jimž 

se věnujeme pravidelně. Neobyčejný příběh člově-

ka zasaženého krutou nemocí představí význam-

nou postavu šumperské předlistopadové opozice. 

Místy tragikomické drama bezmocného vozíčkáře, 

kterého se mocní báli, si klade za cíl přiblížit di-

vákům pozoruhodnou a nepříliš známou postavu 

z nedávné šumperské historie. Scénář bude vychá-

zet ze vzpomínek pamětníků, především Julkovy 

maminky Dany Vargové, jeho přátel a archivních 

materiálů.

Když bylo Juliu Vargovi devět let, vyvolalo mu 

očkování proti žloutence nemoc zvanou derma-

tomyositida, při níž imunitní systém působí proti 

vlastním tkáním a pomalu a neúprosně ničí všechen 

život v těle. Přestože byl Julius upoután na lůžko 

a pokroucenou rukou sotva udržel tužku nebo 

obrátil list papíru, bojoval proti nespravedlnosti 

a pomáhal druhým. Vstoupil do řádu dominiká-

nů a přijal řeholní jméno Augustin. Stal se jednou 

z vůdčích postav katolických kruhů a disentu na 

Šumpersku. Spolu s přáteli tiskl samizdaty, rozšiřo-

val katolické texty a různé petice. Dům Vargových, 

kde se také konaly hojně navštěvované tajné seminá-

ře, byl proto neustále sledován StB. V listopadových 

dnech roku 1989 byl jednou z hlavních osobností 

boje proti totalitě v Šumperku.  

▶ Moliére: Zdravý nemocný 

Režie: Konrád Popel, premiéra 29. března 2014

Klasická francouzská komedie z roku 1673 

přivede na jeviště šumperského divadla znovu 

po šestnácti letech jednoho z nejvýraznějších ko-

mediografů divadelní historie. Hlavním hrdinou 

je Argan, chorobný hypochondr, který terorizu-

je rodinu i okolí svými domnělými zdravotními 

obtížemi. Je také velice šetrný. Proto se rozhodne 

provdat dceru Angeliku za synovce svého lékaře 

Purgona. Jak bývá u těchto děl běžné, Angelika 

už má svého milého vyhlédnutého; je jím jistý 

Kleant, který se do Arganova domu dostává jako 

učitel hudby. Jediná s Angelikou spřízněná duše 

je komorná Toinetta. Ta se rozhodne Angelice po-

moci a naváže spolupráci s Arganovým bratrem 

Beraldem. Toinetta se převlékne za lékaře a před 

Arganem zesměšní Purgonův způsob léčení. Sama 

mu předepíše takové léčebné metody jako useknutí 

ruky nebo vypíchnutí oka, aby dokázala absurditu 

a nesmyslnost celé řady běžně užívaných zákroků. 

Když se vrátí zpět do role komorné, podaří se jí 

s Beraldovou pomocí přesvědčit Argana, aby naa-

ranžoval svou vlastní smrt. Chtějí tak dokázat, že 

Arganova druhá žena Belina usiluje pouze o jeho 

majetek, kdežto jeho dcera Angelika je ochotna se 

zříci svého osobního štěstí.  Argan dovolí Angelice 

se provdat za Kleanta, ale jen když se stane lékařem. 

Kleant souhlasí. Berald Arganovi řekne, ať se tedy 

sám stane lékařem a že má přátelskou fakultu, která 

ceremonii vykoná u nich v domě a zadarmo. Argan 

souhlasí, ale neví, že si z něho Berald chce udělat 

legraci. Hra končí prozřením titulního hrdiny.

POHÁDKY

▶ Jan Werich: Tři veteráni 

Režie Bohdana Pavlíková, premiéra 6. září 2013

Šumperská inscenace bude plná písniček s hud-

bou Zdeňka Dočekala a bude využívat živou herec-

kou akci v propojení s loutkami. Veselá pohádka je 

určena spíše starším dětem, ale pobaví i předškolní 

diváky.

▶ Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula 

Režie: Michal Sopuch, premiéra 27. září 2013

Na šumperském jevišti se Kubula a Kuba 

Kubikula objeví po čtrnácti letech. V nové úpravě 

zazní několik písní Maria Buzziho. Veselá pohádka 

je určena spíše menším dětem.
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Předplatné na novou divadelní sezonu 
lze vyřídit různými způsoby

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo 

na nadcházející sezonu 2013/2014 šumperské diva-

dlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvý-

hodněného předplatného.

Ve vrátnici divadla a v Regionálním a městském 

informačním centru jsou k dispozici brožury, kte-

ré obsahují přihlášku s veškerými informacemi. 

Tu je možné odevzdávat až do konce září, a to buď 

ve vrátnici divadla nebo v obchodním oddělení, 

jež sídlí v budově divadla (vchod z Komenského 

ulice). Předplatné lze vyřídit i telefonicky na čís-

le 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná 

a V. Zetochová nebo e-mailem na adrese info@di-

vadlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - počí-

naje výraznou slevou na předplatném oproti ceně při 

volném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hlediš-

ti až po informování o termínu představení, pokud 

si předplatitel toto oznámení objedná. Předplatné je 

navíc přenosné, lze ho půjčit i darovat.  -red-

Čtvrtek 4. července od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pátek 12. července od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 18. července od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace K. Hunčíková, 

tel.č. 583 211 766.

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Sportovní a relaxační aktivity pro seniory

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory 

- začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - pokročilí

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvr-

tek od 9 a od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary 

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 

606 756 770, jelinkova.dagmar@pontis.cz. „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, 

„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Pontis Šumperk

Předplaťte si KŽŠ a získejte zdarma vstup pro dvě osoby na rozhlednu na Háji
tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz.
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V duchu výstavy Barbie a její svět, která je v Galerii Šumperska k vidění až do 16. září, a také v duchu výstav 

Příroda kolem nás a Pravěká hostina proběhne ve čtvrtek 18. července akce nazvaná Prázdninový den v muzeu 

s hrami a soutěžemi pro děti i dospělé.  Foto: P. Kvapil

Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Příroda kolem nás - ryby, ptáci a savci 

Šumperska a Jesenicka

Výstava převážně se zoologickou tematikou před-

staví faunu Šumperska a Jesenicka pomocí der-

moplastických preparátů z bohatých šumperských 

a úsovských sbírek. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 

4. července v 9 hodin. Výstava potrvá do 29. září 

STÁLÁ EXPOZICE 

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Pravěká hostina: Zpracování potravin a pří-

prava pokrmů v pravěku

Výstava představuje způsoby zpracování potravin a sa-

motnou přípravu a konzumaci pokrmů od dávného 

paleolitu až po příchod Slovanů na základě vědeckých 

archeologických poznatků a ikonografi ckých pramenů. 

K vidění jsou nejen různé archeologické nálezy souvi-

sející s tímto tématem z našeho regionu, ale např. také 

autentická rekonstrukce potravinové pece z mladší doby 

kamenné na základě výzkumu u Postřelmova nebo ukáz-

ky rostlin, které se potravinově zpracovávaly. Výstava je 

určena široké veřejnosti. Výstava trvá do 29. září.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Barbie a její svět
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Sběratelská výstava Miluše Lublinerové, která po-

chází z Krnova, představí panenku Barbie a jejího 

přítele Kena v různých podobách a v různém pro-

středí (na lodi, na pláži, na zámku, u kadeřnice…). 

Výstava trvá do 16. září.

▶ Prázdninový den v muzeu

18. července od 9 do 16 hodin. Hry a soutěže pro 

děti i dospělé k výstavám Barbie a její svět, Příroda 

kolem nás a Pravěká hostina. Vstupné: dospělí 

30 a děti 20 Kč.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 

e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.mu-

zeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-

ne 9-12 hodin, 12.30-17 hodin. 

ZÁBŘEH

▶ Chléb náš vezdejší

Jak se mlátí obilí nebo mele mouka na zrnotěrce si 

mohou návštěvníci vyzkoušet na výstavě věnované 

pěstování a technologii zpracovávání obilí v histo-

rii. Výstava trvá do 17. srpna.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

MOHELNICE

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

▶ Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se 

tato věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk 

Mohelnicka byla vytvořena z nesmírně bohatého 

fondu archeologických sbírek Vlastivědného mu-

zea v Šumperku.  Kromě množství keramiky a ka-

menných nástrojů zaujmou i unikátní artefakty 

jako například  torza neolitických venuší, nádobka 

s lineárním písmem, náhrdelník z měděných drát-

ků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné 

nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových 

předmětů. Klasická instalace je doplněna moderní-

mi audiovizuálními prvky. Expozice je svým celko-

vým pojetím určena nejen pro zapálené archeology, 

ale také pro širokou veřejnost.

▶ Poznávejme život v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky vrtání kamene,  drcení obilí na zrnotěrce, 

popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit 

skládačky.

▶ Každá mince má dvě strany

Výstava mincí a platidel je pohledem na měnu 

a měnový vývoj v naší zemi od Přemyslovců po 

vznik samostatné Československé republiky v roce 

1918. Zahájení výstavy proběhne ve středu 3. čer-

vence v 9 hodin. Výstava potrvá do 6. října.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-

sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.

cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod.

LOŠTICE

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův 

ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, 

V interaktivní herně si návštěvníci vyzkoušejí různé 

pravěké techniky či si sestaví skládačky.  Foto: -ms-
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MUZEUM, VÝSTAVA

včetně tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: Po, út zavřeno, st-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod.

ÚSOV 

▶ Stálá expozice lichtenštejnských sbírek 

v Martinelliho paláci

▶ Stará škola

▶ Úsov - kolébka lesnického školství, stálá ex-

pozice

▶ Kamzík horský

100 let kamzíků v Jeseníkách. Zahájení výstavy se 

uskuteční v pátek 21. června. Výstava potrvá do 

18. srpna.

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zámecký ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra 

Bartoše

▶ Zoo koutek pro děti

▶ Posezení na hradním nádvoří: 5. července od 

19.30 hodin vystoupí Hladové divadélko z Úsova 

s lehce lechtivou komedií „Pletky pana knížete“.

Informace: Eva Třísková, tel.: 583 435 111, usov@

muzeum-sumperk.cz,www.muzeum-sumperk.cz, ote-

vírací doba: duben, září, říjen: 9-16.15 hod., květen-

červen 9-19 hod., červenec-srpen 9-19.30 hod.

Otevírací doba 

v pátek 5. a v sobotu 6. července

Muzeum v Šumperku 9-13 hod.

Muzea v Zábřehu, Mohelnici a v Památníku 

Adolfa Kašpara v Lošticích 9-12 hod.

Výstavní síň zaplní ryby, ptáci a savci

Ve čtvrtek 4. července bude ve výstavní síni šumperského muzea zahájena výstava nazvaná Příroda 

kolem nás. Výstava převážně se zoologickou tematikou představí ryby, ptáky a savce Šumperska 

a Jesenicka pomocí dermoplastických preparátů z depozitáře Muzea v Šumperku a Lovecko-lesnického 

muzea na zámku v Úsově. 

Výstava bude obsahovat nejen vlastní preparáty, ale 

i informační texty v lisovacích souborech o jednotlivých 

ekosystémech. Interaktivnost výstavy je podtržena jak 

instalací dotykového panelu, jenž obsahuje obrázky 

ptáků a jejich hlasy, tak i dalšími praktickými aktivita-

mi, zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních 

i středních škol. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 4. čer-

vence v 9 hodin a potrvá do 29. září. Milan Dvořák

Rozhledna na Háji u Šumperka 

je otevřena za příznivé viditelnosti

červenec, srpen: út, st, čt, pá, so, ne 10-17 hodin
Hromadné návštěvy (min. 25 osob) mimo otevírací dobu lze sjednat 

na tel. 774 664 648, 737 886 278 nebo na e-mailové adrese klubturistu.sumperk@seznam.cz 

alespoň dva dny předem.

Vstupné 20 Kč, 10 Kč děti, studenti

Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knihovna v ul. 17. listopadu
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin - od pondělí 1. července do soboty 31. srpna

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 

Ve státní svátky 5.7. a 6.7. budou obě knihovny uzavřeny.

Městská knihovna

Klub podvečerního čtení chystá 
Prázdninovou nenudu

Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku 

v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem podve-

černího čtení Leporelo již osmý ročník soutěží a her 

nazvaný Prázdninová nenuda. Od 1. července do 

31. srpna tak budou vždy v pondělí, úterý, středu 

a pátek v prostorách knihovny Sever v Temenické 

ulici probíhat nejrůznější soutěže, vědomostní kvi-

zy, rébusy a hry, chybět nebudou ani společenské 

hry, křížovky, čtení knih a časopisů a počítačo-

vé hry, a to v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 

17 hodin. Bližší informace na www.knihovnaspk.

cz/sever. -red-

Knihovna Sever vyhlásila soutěž pro děti, pro 
„mateřinky“ a družiny chystá Pohádkový batůžek

Knihovna Sever v Temenické ulici 5 vyhlásila vý-

tvarnou soutěž pro děti. Nese název Můj dům, ulice 

a město (vesnice) aneb tady bydlím, tady žiji... Práce 

kreslené libovolnou technikou na formát A4 je tře-

ba odevzdat v knihovně Sever do soboty 31. srpna. 

Uvedeno by na nich mělo být i jméno a příjmení 

autora, bydliště a věk dítěte.

O prázdninách pak tato knihovna pořádá pro ote-

vřené Mateřské školky a školní družiny základních 

a speciálních škol akci nazvanou Pohádkový batůžek 

aneb čtvrtky s knihomolkou Alkou plné pohádko-

vého čtení, hraní, malování, povídání, literárních 

her a soutěží. Probíhat budou 11. a 25. července, 

1., 8., 22. a 29. srpna vždy od 9 do 14 hodin. Bližší 

informace podá Alena Laštůvková, tel. 583 215 530, 

e-mail: lastuvkova@knihovnaspk.cz. -red-

Městská knihovna v ulici 17. listopadu zve na výstavu

Chuť písma 

Výstava Míly Prokůpkové, šumperské rodačky žijící v současné době v Praze, 

refl ektuje především její současný největší zájem - kaligrafi i. 
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FILMOVÝ KLUB, KINO OKO

Filmový klub chystá letní fi lmovou klasiku

Filmový klub kina Oko Šumperk připravil na letošní prázdniny pro fanoušky fi lmu opravdové la-

hůdky. Diváci si připomenou fi lmy, které patří ke zlatému fondu světové a české kinematografi e. 

Na velkém plátně se objeví Requiem za sen, 

Sedm samurajů, Údolí včel, Osvícení, Sen noci 

svatojánské, Smrt v Benátkách, Sedmá pečeť, 

Cesta na měsíc a další. „Reagujeme tak i na vo-

lání diváků, kterým v kině fi lmová klasika chybí. 

Věříme, že nabídkou oslovíme i studenty, kteří se 

vrátili na prázdniny z vysokých škol,“ říká vedoucí 

Filmového klubu Kamila Šeligová. Vzápětí do-

dává, že klasika se bude promítat každou středu 

v rámci večerních představení, jejich začátky 

budou uvedeny na samostatných plakátech. Na 

stránkách kina pak budou zveřejněny doprovod-

né texty k jednotlivým fi lmům. „Průkazky na 

Filmový klub jsou stále v prodeji za šedesát ko-

run a jejich držitelé výrazně ušetří,“ láká nové 

nadšence Šeligová a prozrazuje, že na září chystá 

Filmový kloub pro všechny milovníky hororu 

Minifestival Alfreda Hitchcocka. „Každý z fi lmů 

bude mít krátký lektorský úvod a celý festival 

vyvrcholí představením divadla Buchty a loutky 

- PSYCHO RELOADED,“ nastiňuje na závěr 

plány Filmového klubu jeho vedoucí. -kn, zk-

V rámci letního Filmového klubu uvidí diváci i Sedm 

samurajů.  Foto: archiv

Kino Oko

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 

Pondělí 1., úterý 2. a středa 3. července jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění 

+ předfi lm Láska mezi kapkami deště, animovaný, rodinný

Soutěživost příšerek vede až k vyhazovu z elitního univerzitního strašícího programu. Mike i Sulley si 

uvědomí, že budou muset spolupracovat, pokud budou chtít své průšvihy napravit.  

 Vstupné 130 Kč, pro děti 110 Kč

V pondělí 1.7. a v úterý 2.7. v 15.30 hodin je vstupné pro děti 90 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 

SHM, s.r.o., Šumperk.

SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D  3D

Pondělí 1. července jen v 19.30 hodin, úterý 2. a středa 3. července jen v 17.30 hodin

USA, Malta, 2013, akční, drama, horor, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Zaměstnanec OSN Gerry Lane (Brad Pitt) závodí s časem, aby zastavil virovou epidemii gigantických 

proporcí, která kácí armády i vlády světa. Pokud se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho 

zachraňovat.  Vstupné 150 Kč
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JEN BŮH ODPOUŠTÍ 

Pondělí 1. července jen v 17.30 hodin, úterý 2. července jen ve 20.00 hodin

Francie, Dánsko, 2013, 90 minut, krimi, drama, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Julian (Ryan Gosling), pašerák drog z podsvětí Bangkoku, před deseti lety zabil policistu, ale podařilo se 

mu utéct. Život se mu ještě více zkomplikuje, když ho jeho matka nutí najít a zabít vraha, který nedávno 

zabil jeho bratra.  Vstupné 100 Kč

REQUIEM ZA SEN  Artvečer - Filmový klub

Středa 3. července jen ve 20.00 hodin

USA, 2000, 102 minutÿ, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Čtveřice lidí, jimž osud nepřál štěstí, se točí v bludném kruhu bezmoci a beznaděje. Dá se čelit bolestné 

realitě útěkem do snů?  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK 

Průkazky FK stále v prodeji za 60 Kč! Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

JÁ PADOUCH 2 3D  3D

Čtvrtek 4., pátek 5. a sobota 6. července jen v 15.30 hodin, neděle 7. července jen v 18.00 hodin 

USA, 2013, 98 minut, animovaný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Napravený padouch Gru je povolán šéfem mocné Antipadoušské ligy, Silasem Velezadkem, aby pomohl dopad-

nout Superzločince Eduarda a zjistil, proč záhadně mizí Mimoňové. Silas sice padouchy všeho druhu hluboce 

opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit líp než zlosyn bývalý?  Vstupné 150 Kč, 130 Kč pro děti 

JÁ PADOUCH 2 

Pondělí 8. a úterý 9. července jen v 17.30 hodin, středa 10., čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., 

sobota 20. a neděle 21. července jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 98 minut, mládeži přístupný, české znění  Vstupné 125 Kč, 100 Kč pro děti

V sobotu 20.7. a v neděli 21.7. je vstupné 115 Kč, 90 Kč pro děti.

Animovanou komedii Já padouch 2 uvádí kino Oko v první polovině července.
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OSAMĚLÝ JEZDEC 

Čtvrtek 4., pátek 5. a sobota 6. července jen v 17.30 hodin, neděle 7. července jen v 15.00 hodin

USA, 2013, 151 minuta, western, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Z dílny tvůrců Pirátů z Karibiku! Akční dobrodružná komedie z divokého západu, jejíž ústřední dvojici 

tvoří neohrožený jezdec na bílém koni hájící spravedlnost (Armie Hammer) a indiánský bojovník Tonto 

(Johnny Depp).  Vstupné 140 Kč, 120 Kč pro děti

OSAMĚLÝ JEZDEC 

Čtvrtek 4., pátek 5. a sobota 6. července jen ve 20.30 hodin, neděle 7. července jen ve 20.00 hodin, pondělí 

8. a úterý 9. července jen v 19.30 hodin, středa 10. července jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 151 minuta, western, dobrodružný, mládeži přístupný, titulky  Vstupné 140 Kč, 120 Kč pro děti

ÚDOLÍ VČEL  Artvečer - Filmový klub

Středa 10. července jen ve 20.30 hodin

Československo, 1967, 96 minut, drama, historický, mládeži přístupný,

Historický příběh Františka Vláčila se odehrává v drsných reáliích druhé poloviny 13. století. Zobrazuje 

svár mezi vnucenou příslušností k asketickému křižáckému řádu a touhou po svobodném životě. Fanatický 

rytíř Armin von Heide (Jan Kačer) pronásleduje svého přítele Ondřeje (Petr Čepek), potomka českého 

zemanského rodu, jenž uprchl a vrací se zpátky na rodnou tvrz.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK 

Průkazky FK stále v prodeji za 60 Kč! Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

REVIVAL 

Čtvrtek 11. července jen ve 20.00 hodin, pátek 12. července jen v 17.30 hodin, sobota 13. a neděle 14. čer-

Komedii režisérky Alice Nellis Revival chystá kino na polovinu července.
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vence jen ve 20.00 hodin, pondělí 15. července jen v 17.30 hodin, úterý 16. července jen ve 20.00 hodin, 

středa 17. července jen v 17.30 hodin

ČR, 2013, 116 minut, komedie, nevhodný mládeži do 12 let

Rocková skupina SMOKE se za nejasných okolností rozpadla v roce 1972. Každý z jiných důvodů se roz-

hodl pokusit o její velkolepý comeback. Důvody jsou nejrůznější - peníze, touha po ztracené slávě, touha 

pomoci kamarádovi, ale také strach z nemohoucnosti, nemoci a smrti. Ale ať už jsou původní pohnutky 

jakékoliv, tito stárnoucí muži znovu začínají hrát a spolu s tím, jak si znovu začínají užívat hudby, kama-

rádství a života na pódiu (a za ním), mění se i jejich plány a ambice. A nakonec se změní i oni sami. A také 

se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství - proč se vlastně skupina v roce 1972 rozpadla. Hrají 

Bolek Polívka, Karel Heřmánek, Miroslav Krobot, Vojtěch Dyk. Režie Alice Nellis.  Vstupné 110 Kč

PACIFIC RIM - ÚTOK NA ZEMI 3D  3D

Čtvrtek 11. července jen v 17.30 hodin, pátek 12. července jen ve 20.00 hodin, sobota 13. července jen 

v 17.30 hodin

USA, 2013, sci-fi , akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Když vetřelci ohrožují existenci Země, jsou do boje nasazeni obří roboti pilotovaní lidmi, aby hrozbu 

zahnali.  Vstupné 140 Kč

PACIFIC RIM - ÚTOK NA ZEMI 

Neděle 14. července jen v 17.30 hodin, pondělí 15. července jen ve 20.00 hodin, úterý 16. července jen 

v 17.30 hodin

USA, 2013, sci-fi , akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Když vetřelci ohrožují existenci Země, jsou do boje nasazeni obří roboti pilotovaní lidmi, aby hrozbu 

zahnali.  Vstupné 100 Kč

SEDM SAMURAJŮ  Artvečer - Filmový klub

Středa 17. července jen ve 20.00 hodin

Japonsko, 1954, 160 minut, drama, dobrodružný, akční, mládeži přístupný, titulky

Slavná legenda o hrstce odvážných, kteří se postavili na stranu bezbranných. Nejslavnější japonský fi lm 

všech dob!  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK 

Průkazky FK stále v prodeji za 60 Kč! Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

LIBERACE 

Čtvrtek 18. a pátek 19. července jen v 17.30 hodin, sobota 20. a neděle 21. července jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 118 minut, životopisný, drama, romantický, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Předlohou autobiografi ckého románu, podle kterého fi lm vznikl, byl bouřlivý šestiletý vztah mezi 

Liberacem a jeho mnohem mladším milencem. V hlavních rolích excelují Michael Douglas a Matt 

Damon. Režie Steven Soderbergh.  Vstupné 110 Kč

R.I.P.D.-URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ 

Čtvrtek 18. a pátek 19. července jen ve 20.00 hodin, sobota 20. a neděle 21. července jen v 17.30 hodin

USA, 2013, akční, komedie, krimi, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Nedávno zavražděný policista se připojí do oddělení zesnulých strážců zákona - Rest in Peace Department, 

aby vyšetřil svou vlastní vraždu.  Vstupné 120 Kč
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JÁ PADOUCH 2 

Sobota 20. a neděle 21. července jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 98 minut, mládeži přístupný, české znění  Vstupné 115 Kč, 90 pro děti 

V neděli 21.7. je vstupné pro děti 70 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

R.I.P.D.-URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ  3D 

Pondělí 22., úterý 23. a středa 24. července jen v 17.30 hodin 

USA, 2013, akční, komedie, krimi, nevhodný mládeži do 12 let, české znění  Vstupné 150 Kč 

PŘED PŮLNOCÍ 

Pondělí 22. a úterý 23. července jen v 19.30 hodin

USA, 2013, 108 minut, drama, romantický, mládeži přístupný, titulky

Potkali se už dvakrát a teď, po devíti letech, na sebe Jesse a Celine narazili potřetí. Po Vídni a Paříži došlo 

na Řecko, oba jsou skoro o dvacet let starší, než když se viděli poprvé. Změnilo se hodně věcí, ale i tento-

krát si budou mít co říct.  Vstupné 100 Kč

HASTA LA VISTA 

Středa 24. července jen v 15.00 hodin

Belgie, 2011, 109 minut, komedie, roadmovie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Tragikomedie vypráví o třech přátelích, různě postižených mladících, kteří se vydávají na cestu do 

Film Liberace vznikl podle autobiografi ckého románu popisujícího bouřlivý šestiletý vztah mezi Liberacem 

a jeho mnohem mladším milencem.
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Španělska, a to s jediným cílem: přijít o panictví. Film promítáme s komentářem pro nevidomé a sla-

bozraké!  Vstupné 80 Kč, s průkazkou ZTP a pro seniory 50 Kč

OSVÍCENÍ  Artvečer - Filmový klub

Středa 24. července jen v 19.30 hodin

Velká Británie, USA, 1980, 119 minut, horor, drama, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Spisovatel Jack Torrance míří na zimu do izolovaného hotelu. Při úvodním pohovoru se dozvídá mimo jiné hrůz-

nou historku o svém předchůdci, který zešílel ze samoty a odloučení a zavraždil svou ženu a dvě dcery... Brzy 

zjišťuje, že samota uprostřed hor je tísnivá a také on začíná přicházet o rozum.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK 

Průkazky FK stále v prodeji za 60 Kč! Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

WOLVERINE 3D  3D 

Čtvrtek 25. července jen v 17.30 hodin, pátek 26. července jen ve 20.00 hodin, sobota 27. a neděle 28. čer-

vence jen v 18.00 hodin

USA, 2013, 136 minut, sci-fi , akční, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se ve výpravném akčním dobrodružství podívá 

do současného Japonska, kde narazí na nepřítele z jeho minulosti, který ovlivní jeho budoucnost. Prvně v živo-

tě se cítí zranitelný, ocitá se na samé hraně svých fyzických a psychických možností.  Vstupné 150 Kč

STÁŽISTI 

Čtvrtek 25. července jen ve 20.00 hodin, pátek 26. července jen v 17.30 hodin, sobota 27. a neděle 28. čer-

vence jen ve 20.30 hodin

USA, 2013, 119 minut, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Dva kamarádi (Vince Vaughn a Owen Wilson) a zároveň kolegové přijdou o práci a pokusí se získat místo 

ve společnosti Google. Mají počítačově negramotní s počítačovými génii šanci?  Vstupné 110 Kč

KOVÁŘ Z PODLESÍ

Neděle 28. července jen v 10.00 hodin

ČR, SR, 2013, 85 minut, mládeži přístupný

Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Hrají Bolek Polívka, Josef Somr, Ivana 

Chýlková, Bohdana Pavlíková a další.  Vstupné 80 Kč, pro děti 60 Kč

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

OSAMĚLÝ JEZDEC 

Sobota 27. a neděle 28. července jen v 15.00 hodin

USA, 2013, 151 minuta, western, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Z dílny tvůrců Pirátů z Karibiku! Akční dobrodružná komedie z divokého západu, jejíž ústřední dvojici 

tvoří neohrožený jezdec na bílém koni hájící spravedlnost (Armie Hammer) a indiánský bojovník Tonto 

(Johnny Depp).  Vstupné 120 Kč, 100 Kč pro děti

WOLVERINE

Pondělí 29., úterý 30. a středa 31. července jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 136 minut, mládeži přístupný, titulky

Wolverine (Hugh Jackman) se ocitá na samé hraně svých fyzických a psychických možností.  Vstupné 125 Kč
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PĚNA DNÍ 

Pondělí 29. a úterý 30. července jen ve 20.00 hodin

Francie, Belgie, 2013, mládeži přístupný, 125 minut, drama, fantasy, titulky

V okamžiku, kdy se mladý a tvořivý idealista Colin setkává s dívkou Chloé, zrodí se velká láska, jež je 

korunována svatbou. Jejich idylické manželské soužití je zasaženo zákeřnou nemocí, jíž je Chloé náhle 

stižena. V jejích plicích totiž roste leknín. Colin se snaží svoji milovanou zachránit za každou cenu, a proto 

se vrhá i do těch nejabsurdnějších zaměstnání, aby získal prostředky pro její léčbu. Hrají Audrey Tatou, 

Jamel Debbouze, Omar Sy.  Vstupné 80 Kč

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ  Artvečer - Filmový klub

Středa 31. července jen ve 20.00 hodin

Československo, 1959, 76 minut, animovaný, loutkový, komedie, romantický, mládeži přístupný 

Loutkový fi lm o jedné májové noci v lese poblíž Athén, kde se odehraje příběh dvou nešťastně zamilova-

ných párů, divadlem posedlých řemeslníků a nadpřirozených bytostí.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK 

Průkazky FK stále v prodeji za 60 Kč! Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

Připravujeme: Šmoulové 2, RED 2, Útok na bílý dům, Líbánky, Drsňačky, Očista

Filmový klub: Harold a Maude, Smrt v Benátkách, Sedmá pečeť, Cesta na měsíc + Animatrix

Program kina a rezervace vstupenek na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! Předprodej 

vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. 

Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Akční komedii Osamělý jezdec, jejíž ústřední dvojici tvoří neohrožený jezdec na bílém koni hájící spravedlnost 

(Armie Hammer) a indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp), uvádí kino Oko v červenci několikrát. 

VÝSTAVA BARVY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Do 31. srpna probíhá výstava malířských studií na fi lmová témata II. ročníku oboru grafi cký 

design SPŠ Šumperk. Výstava je přístupná ve všední dny od 14 do 20 hodin a před fi lmovými představeními.



Právě vyšel 

vlastivědný sborník

SEVERNÍ MORAVA
99. svazek, 57. ročník

Časopis lze koupit

Muzeum Šumperk

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk

Tel.: 583 363 070, Fax: 583 214 909

E-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

Čtenářům 

Kulturního života 

Šumperka

VSTUP ZDARMA
na rozhlednu pro dvě osoby

www.kctsumperk.cz

Při zakoupení červencového vydání 

měsíčníku KŽŠ a předložení kuponu 

z jeho zadní strany nabízí Klub českých 

turistů Šumperk v rámci letní turistické 

sezony akci Vstup pro dvě osoby zdarma. 

Každý, kdo předloží v pokladně rozhledny 

na Háji zmíněný kupon, získá vstup na 

rozhlednu pro dvě osoby zdarma. 




