
KOSTELÍKY U LOSIN
Modlitby voní dřevem v malých, ale vzácných kostelících u Velkých Losin.
Dřevěný kostel v Maršíkově z roku 1609 je zasvěcený archandělu Michaelu, podobný kostel
v Žárové z roku 1611 má patrona svatého Martina.
Poceluj kameny na stráních, na věky budou dýchat jako maršíkovský chryzoberyl,
dotkni se starého dřeva a nemůžeš neslyšet, nevidět. Dávno není dávnem.
Dosáhneš i do hor, hory se dotýkají kostelů, kostely a hory zůstávají jako modlitby. 
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Tip KŽŠ na srpen 

Mezinárodní folklorní festival

Polovina srpna se nese ve znamení prestižního 

Mezinárodního folklorního festivalu. 

21. srpna nabídne muzeum hry a soutěže pro děti 

i dospělé k výstavám Barbie a její svět, Příroda 

kolem nás a Pravěká hostina.

Srpnová Revival Invaze láká na „zahraniční“ 

hvězdy.

Revival Invaze

Prázdninový den v muzeu



– 1 –

Černá kronika: Zloději, mordýři a podvodníci

ČERNÁ KRONIKA

Byli, jsou a budou. V našem seriálu jsme se s nimi 

seznámili v dávných dobách středověku. Nejen 

jednotlivci, ale i skupiny raubířů kradly a loupily. 

Organizovaný zločin provozovaly i nejvyšší špičky 

společnosti, páni a rytíři vyráželi na lup se svými 

bojovými družinami. V pozdějších dobách jsme si 

připomněli loupežnou vraždu Jana Odkolka a jeho 

tety v temenické tvrzi.

V 18. století, z něhož se dochovala řada soudních 

případů, kvetly různé „živnosti“ za hranicí zákona. 

K vyššímu životnímu standardu si někteří pomáhali 

penězokazectvím, za které byl vyměřován trest smr-

ti. Georg König byl za tuto činnost v roce 1773 po-

věšen za hrdlo na Šibeničním vrchu za Šumperkem 

poté, co byl jeho trest ve Vídni schválen. Patrně 

doufal v podobné štěstí, jaké se usmálo na jeho 

předchůdce, padělatele Pauswanga, jemuž mladá 

císařovna Marie Terezie změnila v roce 1741 trest 

smrti, vyměřený šumperským městským soudem, 

na čtyři roky těžkého žaláře. Řekli bychom, stejná 

císařovna, ale o tři křížky starší a pevná v kramfl e-

cích, a hned pro Jiříka oprátka. Nenapravitelný 

König však měl za sebou řadu dalších lumpáren, 

loupeží a krádeží a přitížil mu někdejší útěk z vě-

zení.

Blízkost pruské hranice, která se po slezských 

válkách utvořila mezi Kladskem a Moravou, byla 

pro přemýšlivé hlavy v Šumperku příležitostí k pa-

šování zboží. Dobrá fyzická kondice byla nezbyt-

ností. Spravedlnost si políčila na skupinu pašeráků 

tabáku. Několik provozovatelů tohoto černého ob-

chodu bylo chyceno při činu, přičemž u nich bylo 

nalezeno přes půl metráku tabáku. Čtyři sta dní 

práce v okovech, samozřejmě pro každého z nich, 

při budování olomoucké pevnosti mělo zaměřit je-

jich myšlení a další konání jiným směrem.

„Dobrým obchodem“ bývalo zneužívání pověr-

čivosti lidí. Pohotově toho dokázala využívat jistá 

Valentinová, manželka majitele kočovné komediant-

ské společnosti. Inu herečka, svůj talent a zvládání 

improvizace dokázala dát nejen do služeb Th álie. 

Přesvědčivě věštila svým obětem neštěstí i smrt, 

od nichž je pouze ona svými kouzly mohla zachrá-

nit. Pokud někdo nevěřil, vyhrožovala uhranutím 

jako u vikýřovické rychtářky, která raději obětova-

la slepici, než aby jí zdechla kráva. Valentinové se 

dařilo v Rejcharticích, kde vymámila peníze z vy-

strašeného hospodáře, jemuž předpověděla brzkou 

smrt, a řekla si o plátno vděčné hospodyni. Při če-

kání na neznámého, jenž hospodáře údajně zaklel 

a měl přinést zpět peníze odevzdané podvodnici, 

začaly v muži hlodat jak pochybnosti, tak výčitky 

z účasti na čarodějnických praktikách. Po zpovědi 

se vydal do Šumperka a případ ohlásil. Konečný 

verdikt vynesl brněnský apelační soud, který vyhos-

til povedenou komediantskou společnost za hrani-

ce monarchie. Ani ženy a muži na Šumpersku se 

podvodům s údajným čarodějnictvím nevyhýbali, 

ale do Valentinové měli daleko.

Na scestí často přivedly předtím počestné lidi 

bída a hlad. Koncem šedesátých let 18. století do-

lehla na šumperské tkalce odbytová krize. Z 216 

mistrů byly tři čtvrtiny jen částečně zaměstnány 

a čtvrtina se ocitla úplně bez práce. Ti, co neodešli 

do ciziny, strádali. Ve městě vládl hlad a nespoko-

jenost. Žebráci ve skupinách vyráželi na venkov, 

Příjemné cestování nemuselo mít vždy šťastný konec. 

Na měšce a cennosti cestujících číhali při cestách různí 

Sarka Farkové. Povoz na obrázku sice pamatuje vládu 

Rudolfa II., avšak obětí loupežných přepadení se stá-

vali cestující i v následujících stoletích.
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ČERNÁ KRONIKA, MFF

obcházeli vesnice a hledali zde něco k snědku. Hlad 

doháněl ke krádežím. Ze žebrajících skupin nebylo 

obtížné vytvořit lupičskou bandu.

Obdobné podmínky vládly na Moravsko-

třebovsku, kde vznikla jedna z největších loupežných 

band v historii severní Moravy. Oslabená kupní síla 

velkého počtu textilních řemeslníků dopadala na dal-

ší profese. Neudiví, že mezi členy bandy byli i muži 

jinak počestných zaměstnání, moravskotřebovští 

řemeslníci, pletař, soukeník, provazník a hřebíkář. 

Informátory, kteří dodávali tipy na krádeže, byli 

kolovrátkář, sítař, jenž po domech nabízel své zboží, 

vysloužilý voják a další, mezi nimi i milenka vůdce 

bandy, která se svou mladší sestrou podomně pro-

dávala knofl íky a přezky. Drobné krádeže a loupeže 

prováděli členové bandy v malých skupinách či dvo-

jicích. Velkých akcí zvaných „Grand“ se účastnil větší 

počet lidí. Ukradené věci odvážel mlynář z Nové Vsi 

k přechovávačům, kde se po uklidnění situace děli-

li zloději o lup. Jak nevzpomenout román Hospoda 

Jamajka.

Po zatčení a výslechu Georga Jänische násle-

dovala řada dalších zatýkání. Případem byl po-

věřen hrdelní soud na severu Moravy, který sídlil 

v Šumperku. Tím se osud 29 postupně uvězněných 

spojil s tímto městem. Organizovaný zločin byl pro 

svou nebezpečnost posuzován zvlášť přísně a s ob-

žalovanými bylo zacházeno tvrdě. Tři z nich zemřeli 

ve vězení, dvanáct bylo odsouzeno k těžkým pra-

cím v okovech, dalších pět bylo při první exekuci 

v únoru 1771 sťato nebo pověšeno u Šumperka na 

Šibeničním vrchu. Obtížný proces pokračoval dal-

šími nekonečnými výslechy. Teprve v březnu 1773 

bylo sedm nejvýznamnějších organizátorů krádeží 

a loupeží, včetně vůdce bandy Schallera, odsou-

zeno a sťato nebo pověšeno na stejném místě jako 

jejich předchůdci. Do května 1773 čekal na popra-

vu zmíněný mlynář, jehož prosbě o milost nebylo 

vyhověno. Epilogem osudu Schallerovy bandy byla 

exekuce jeho milenky Urschel, která byla o měsíc 

později sťata.

Popravy na Šibeničním vrchu jistě působily od-

strašujícím dojmem, ale lidskou povahu nezměni-

ly. I v dalších desetiletích a stoletích docházelo ke 

krádežím a podvodům. Přestože bylo na stránkách 

Kulturního života Šumperka o podobných přípa-

dech psáno v obsáhlém seriálu Šumperský pitaval, 

jaká by to byla Černá kronika, kdyby v ní nebylo 

trochu té zlodějny. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Šumperk se opět roztančí, zaplaví ho folklor

Z Mexika, Indonésie, Senegalu, ale i z Arménie, Kazachstánu, Ukrajiny, Francie, Polska či sou-

sedního Slovenska přicestují v polovině srpna do Šumperka folklorní soubory. Spolu s těmi 

domácími, moravskými i českými, budou zdobit již třiadvacátý ročník prestižního Mezinárodního 

folklorního festivalu. Chybět nebudou ani dechová hudba a cimbálovka. Svoji kulturu, zvyky a tra-

dice lidem přiblíží na pět set padesát tanečníků, zpěváků a muzikantů. 

Jedna z nejvyhledávanějších folklorních přehlí-

dek v republice letos proběhne od středy 14. do 

pondělí 19. srpna. „Prostřednictvím lidových 

písní, hudby, tanců a lidových her si tímto způ-

sobem připomínáme zvyky a obyčeje svých před-

ků. A u zahraničních souborů se snažíme, aby 

lidé poznali jednotlivé země jinak, než je vidí na-

příklad v televizi,“ říká ředitelka festivalu Libuše 

Drtilová ze Sdružení přátel folkloru Severní Hané. 

To spolu s městem Šumperkem, Folklorním sdru-

žením České republiky a s pomocí postřelmovské 

Markovice a šumperských Seniorů Mezinárodní 

folklorní festival pořádá.

Organizátoři měli opět z čeho vybírat. „Přihlásilo 

se nám dvaasedmdesát souborů ze zahraničí a pat-

náct souborů z tuzemska. Výběr nebyl vůbec jedno-

duchý, kritériem byla mimo jiné kvalitní souborová 

práce v oblasti uchování folklorních hodnot,“ po-

dotýká Drtilová. Na pěší zóně, v parku „U sovy“ 

a na pódiu v Pavlínině dvoře tak budou moci diváci 
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obdivovat soubory z Mexika, Indonézie, Senegalu, 

Francie, Ruska, Polska, Arménie, Kazachstánu 

a Slovenska. Z českých a moravských souborů se 

představí Hořeňák z Lázní Bělohrad, Gajdošská 

muzika a Kordulka ze Starého Poddvorova, valaš-

ský soubor Morava z Ostravy, přerovská Rabussa, 

Kelt Grass Band ze Stránského, Calate z Ostravy, 

mladoňovská skupina Perchty von Bladen, brněn-

ské Kmotřičky, domácí Senioři a Cimbálová mu-

zika Zbyňka Hrdličky, postřelmovská Markovice 

a Markovička. Nebudou chybět ani dechové hudby 

ze Šumperska. 

„Z výčtu je patrné, že se bude opravdu na co 

dívat. Já osobně se těším jako vždy na všechny 

soubory, které nám přivezou lidové písně, hudbu 

a tance své země. Pokud bych ale měla přece jen 

jeden jmenovat, byl by to dětský a mládežnický 

hudební soubor z Kazachstánu,“ prozrazuje ředi-

telka festivalu a připomíná, že jednotlivá vystou-

pení budou probíhat pod širým nebem na malé 

scéně „U sovy“ a na travnaté ploše před G-klubem 

v Sadech 1. máje, dějištěm hlavních pořadů a so-

botní veselice pak bude velká scéna v Pavlínině 

dvoře. „Vstupné lidé zaplatí pouze na hlavní po-

řady, a to ve stejné výši jako loni,“ zdůrazňuje 

Drtilová. 

Úvod festivalu patří dožínkám, předcházet 

jim bude soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartují 

ve středu 14. srpna v 15:30 hodin na malé scéně 

„U sovy“ místní folklorní soubory, v 17 hodin se 

pak dostane ke slovu Cimbálová muzika Zbyňka 

Hrdličky. Čtvrtek 15. srpna se pak již tradičně po-

nese v duchu oblastních dožínek. Letos jim bude 

předcházet soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš. 

„Pro šest z celkem deseti kotlů již máme připrave-

ny soutěžní týmy. U zbývajících čtyř bychom rádi 

viděli družstva partnerských měst, tedy Mikulova, 

Velká očekávání vkládá letos prezidentka festivalu Libuše Drtilová do dětského a mládežnického hudebního 

souboru z Kazachstánu.  Foto: archiv
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Prievidzi, Nysy a Bad Hersfeldu. O jejich účasti 

intenzivně jednáme,“ říká šumperský radní Jiří 

Gonda, který nad neobvyklou akcí převzal záštitu. 

Ke kotlíkům se soutěžící postaví úderem půl deváté 

a uvařeno by měli mít do půl jedné. Po celou dobu 

přitom budou v Sadech 1. máje hrát a zpívat pod-

dvorovští Gajdoši. „Odborná sedmičlenná porota 

vybere čtyři nejchutnější kotlíkové guláše a svůj 

verdikt oznámí o půl třetí odpoledne. Vítězům se 

samozřejmě dostane ocenění,“ dodává Gonda.

Dožínkový průvod se vydá pěší zónou na malou 

scénu „U sovy“ v 15 hodin a po přivítání hostů 

se dostanou ke slovu folklorní soubory. Celý čtvr-

teční program pak zakončí o půl šesté přehlídka 

dechových hudeb ze Šumperska. 

Páteční program: folklor na hradech a zámcích, 

koncert zahraničních souborů a ohňostroj

První hudební pozdrav z ciziny, z Kazachstánu, 

je naplánován na pátek na desátou dopolední na 

malé scéně „U sovy“. Ve 14 hodin zde pak odstar-

tuje pořad nazvaný „Folklor na hradech a zám-

cích“ se skupinami Calate, Rabussa a Perchty von 

Bladen. Na trávníku před G-klubem proběhne od 

páté odpolední promenádní koncert hudeb zúčast-

něných souborů a od 18:30 se na nádvoří Pavlínina 

dvora odehraje první hlavní koncert zahraničních 

hostů nazvaný Vítejte u nás. Závěrečnou tečkou 

bude ve 22 hodin ohňová show a na ni navazující 

tradiční slavnostní ohňostroj. 

Sobota: Roztančená ulice, pořad 

k 60. výročí Markovice, veselice s výukou tanců

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé 

v sobotu 17. srpna. Kolem deváté ranní přijme 

na radnici starosta města Zdeněk Brož zástupce 

všech souborů, hosté se poté představí před rad-

nicí a kolem půl jedenácté se pěší zóna promění 

v „Roztančenou ulici“, kterou zaplaví stovky lidí. 

Soubory mezi nimi procházejí a předvádějí na ně-

kolika místech své umění.

Ti, kdo zamíří do Sadů 1. máje, budou moci 

v sobotu od osmé ranní do čtvrté odpolední 

ochutnat ve dvou stáncích umístěných v prostoru 

„U sovy“ potraviny oceněné značkou Regionální 

potravina Olomouckého kraje. Akci zaštiťují míst-

ní Okresní Agrární komora a kraj.

Úderem páté odpolední se program přesune do 

areálu Pavlínina dvora, který bude hostit hlavní so-

botní festivalový pořad nazvaný „Až pudeš do svě-

ta, zastav se!“. „Tento pořad jsme věnovali souboru 

Markovice, který patří k zakladatelům festivalu 

a letos slaví šedesát let od svého vzniku,“ připomí-

ná významné výročí Libuše Drtilová.

Chybět podle ní opět nebude tradiční soutěž, 

v níž diváci vyberou nejsympatičtější soubor, a to 

prostřednictvím lahví se jmény souborů. Svého fa-

vorita budou moci ohodnotit fi nanční částkou dle 

vlastního uvážení. „Zvláštní cenu udělí souboru, 

který nejvíce pochopil smysl festivalových tradic, 

i pořadatelé. Výsledky obou soutěží vyhlásíme 

v neděli a vybrané peníze předáme stejně jako loni 

místnímu dětskému domovu,“ objasňuje pravidla 

prezidentka festivalu a dodává, že tradiční veseli-

ce se bude od deváté večerní odehrávat pod širým 

nebem v Pavlínině dvoře „pod kaštanem“. Její sou-

částí bude i výuka lidových tanců.

V neděli se Pavlínin dvůr otevře dětem, 

odpolední vystoupení festivalové dění 

v Šumperku uzavře

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr 

také v neděli 18. srpna. Na malé scéně „U sovy“ se 

představí české a moravské soubory na společném 

dopoledním vystoupení nazvaném „Ani nevíte, co 

všechno umíme!“. Odpoledne ve 14 hodin se pak 

Pavlínin dvůr otevře dětem. „Letos chceme velkou 

pozornost věnovat dětem. Připravili jsme pro ně 

ve spolupráci s místním Střediskem volného času 

Doris a zábřežským Domem dětí a mládeže tvůrčí 

dílny nazvané „Ten umí to a ten zas tohle“. Děti 

si zde budou moci vyzkoušet nejrůznější řemesla 

a dovednosti,“ přibližuje program Drtilová.

O hodinu později dostanou na stejném místě 

prostor dětští zpěváčci lidových písní a dětské folk-
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lorní soubory v pořadu „Zazpívej slavíčku - pů-

jdem si hrát na sluníčko“. Od páté odpolední pak 

bude Pavlínin dvůr patřit účastníkům festivalu při 

závěrečnému pořadu „Leť písničko, leť“. Ten bude 

defi nitivní tečkou za festivalovým děním ve městě. 

Na pondělí 19. srpna jsou totiž naplánována pouze 

vystoupení zahraničních souborů mimo Šumperk 

- v Jeseníku, Koutech nad Desnou, Loučné nad 

Desnou, Rapotíně a Postřelmově. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr:

 Program XXIII. Mezinárodního folklorního festi-

valu najdete spolu s fotogalerií z minulých ročníků na 

www.festivalsumperk.cz. Za nepříznivého počasí budou 

hlavní pořady probíhat v Domě kultury Šumperk.

STŘEDA 14. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“

15:00 Zahájení festivalu starostou města 

Z. Brožem * 15:30 Vystoupení domácích folklor-

ních souborů * 17:00 Posezení u cimbálu s cim-

bálovou muzikou Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 15. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“, přilehlé prostory parku

8:30-12:30 Soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš, 

doprovází muzika Gajdoši * 14:30 Vyhodnocení 

a ocenění vítězů * 15:00 Dožínkový průvod, pěší 

zóna * 16:00 Oblastní dožínky s programem 

folklorních souborů * 17:30 Přehlídka decho-

vých hudeb ze Šumperska 

PÁTEK 16. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“

10:00 Hudební zdravice z Kazachstánu * 14:00 

„Folklor na hradech a zámcích“ - hrají, tančí 

a zpívají soubory Rabussa Přerov, Calate Ostrava 

a Perchty von Bladen Mladoňov

▶ Malá scéna „trávník“

17:00 Promenádní koncert hudeb zúčastněných 

souborů

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

18:30 „Vítejte u nás“ - koncert zahraničních sou-

borů * 22:00 Ohnivá show * 22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 17. SRPNA 

▶ Radnice

9:00 Přijetí zástupců souborů starostou města * 

10:15 Představení souborů před radnicí 

▶ Pěší zóna

10:30 „Roztančená ulice“

▶ Malá scéna „U sovy“

14:00 Host festivalu

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní festiva-

lový pořad, vystoupení domácích a zahraničních 

souborů. Pořad věnovaný 60. výročí folklorního 

souboru Markovice, jednoho ze zakladatelů MFF.

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

21:00 „Veselice pod kaštanem“ - výuka lidových 

tanců, k tanci a poslechu hrají a zpívají hudby 

zúčastněných souborů 

NEDĚLE 18. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“

9:30 „Ani nevíte, co všechno umíme!“, tančí, 

hrají a zpívají tuzemské soubory 

▶ Pavlínin dvůr otevřený dětem

14:00 „Ten umí to a ten zas tohle“, tvůrčí dílny ve 

spolupráci se SVČ Doris Šumperk a DDM Zábřeh

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

15:00 „Zazpívej slavíčku - půjdem si hrát na slu-

níčko“, vystoupení dětských zpěváčků lidových 

písní a dětských folklorních souborů * 17:00 

„Leť písničko, leť!“, závěrečný festivalový pořad, 

ocenění vyhodnocených souborů

PONDĚLÍ 19. SRPNA 

Vystoupení vybraných zahraničních souborů 

mimo Šumperk

Program XXIII. MFF Šumperk 2013



– 6 –

ROZHOVOR

Efekt úsporných opatření nelze očekávat 
ze dne na den, říká vedení divadla

Diskutují prý často a dlouho a výměna názorů bývá občas pěkně ostrá. Na tom se shodují jednatel 

společnosti Divadlo Šumperk s.r.o. Tomáš Potěšil a nový ředitel místního stánku Th álie Matěj 

Kašík. Tento třicetiletý absolvent brněnské JAMU, jenž v Šumperku hraje od roku 2010, vystřídal le-

tos v červnu ve funkci dosavadního výkonného ředitele René Sviderskiho. Koncem června pak obdržel 

výpověď umělecký šéf scény Ondřej Elbel z důvodu zrušení této pracovní pozice. Nejen o personálním 

„zemětřesení“, ale především o nejbližší budoucnosti šumperského divadla je následující rozhovor.

▶ Co rozhodlo, že jste přijal nabídku vést místní di-

vadlo coby  ředitel?

M. Kašík: Těch důvodů je několik. Prvním je ten, 

že pocházím z ekonomické rodiny - k číslům mám 

blízko díky otci, který je ekonomem, takže jsem měl 

možnost si k tomuto oboru „čichnout“. I proto jsem 

absolvoval obchodní akademii, z níž mé kroky smě-

řovaly na ekonomickou fakultu ostravské Vysoké 

školy báňské. Zde jsem strávil rok, během něhož 

jsem si už ale říkal, že víc než ekonomii chci dělat di-

vadlo, s nímž jsem v té době koketoval. Odešel jsem 

proto z Ostravy na Vyšší odbornou školu hereckou 

do Zlína a po roce se dostal na činohru brněnské 

JAMU. Když jsem studium ukončil, působil jsem 

dva roky ve Slezském divadle v Opavě a odtud zamí-

řil do Šumperka, kde hraji už tři roky.

Během těch pěti let u divadla jsem si „čichnul“ 

k celému jeho provozu. Vždycky mě bavilo zaři-

zování, organizování, a když přišla tahle nabídka, 

nějakou dobu jsem ji zvažoval a pak jsem si řekl, že 

mě to bude bavit a že to zkusím. Po těch několika 

málo dnech ve funkci musím přiznat, že je to velmi 

náročné a vysilující. Myslím si ale, že to zvládnu.

▶ Budete i hrát?

M. Kašík: Nebudu. Hlavně proto, že stíhat ře-

ditelování, zařizovat ekonomické a do jisté míry 

i umělecké věci a současně hrát lze jen těžko zvlád-

nout. Chci se soustředit hlavně na ekonomiku 

a chod divadla. Jedinou výjimkou je první premié-

ra, protože než jsem byl do této funkce jmenován, 

zkoušel jsem již hru Ještě žiju s věšákem, čepicí 

a plácačkou. Změna by nyní byla komplikovaná.

T. Potěšil: Ono není úplně stoprocentní, že bude 

pan ředitel hrát. Není totiž jisté, že první avizova-

nou premiérovou inscenaci uvedeme. Tím nechci 

diváky znervózňovat, ale situace je taková, že dosa-

vadní vedení tuto hru nijak smluvně nepodchyti-

lo. Autor tak zatím nedal svolení k jejímu uvedení 

a bohužel se zdráhá ho dát. Vidíme v tom určité 

souvislosti s personálními změnami na klíčových 

postech v divadle, k nimž došlo.

M. Kašík: Já jsem se o tom záměrně nezmiňo-

val, protože se nyní snažím s autorem dohodnout. 

Pokud by se to nepodařilo, budeme samozřejmě 

muset zvolit nový titul a nazkoušet ho. 

▶ Dá se to stihnout?

M. Kašík: Stihnout se to musí, protože diváci 

musí dostat to, co si zaplatili. Nedokážu si před-

stavit, že bych před ně 14. září předstoupil s tím, 

že premiéra není a poslal je domů. To se pro-

stě nesmí stát, proto se už dnes připravujeme na 

plán B. Situaci nám to samozřejmě dost kompliku-

je, ale je to život a my se s tím popereme.

▶ Je ještě něco, co Vás zaskočilo? 

M. Kašík: Nečekal jsem právě některé reakce 

na výměnu vedení. Především odmítnutí Jiřího 

Fréhara, který měl režírovat Černou komedii. 

Myslel jsem si, že dohody, které byly uzavřeny a jež 

jsem nechtěl nijak měnit, platí i v současné situa-

ci. Naštěstí se nám podařilo sehnat jiného režiséra, 

takže titul v programu zůstává. Jméno si ale, po 

zkušenostech, které teď mám, nechám až do pod-

pisu smlouvy pro sebe.

▶ Umělecký šéf divadla Ondřej Elbel obdržel výpověď 
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Jednatel společnosti Divadlo Šumperk s.r.o. Tomáš Potěšil (vlevo) a nový ředitel místního stánku Th álie Matěj 

Kašík spolu diskutují často a poměrně dlouho.  Foto: -zk-

koncem června. Jaké byly důvody jeho propuštění? 

T. Potěšil: Důvodem bylo zrušení funkce umě-

leckého šéfa. Domnívám se totiž, že pan Kašík má 

dostatečné vzdělání, aby mohl řešit základní umě-

lecké směřování divadla, a myslím si, že není úplně 

ekonomicky zdravé držet zde kvůli tomu jednoho 

člověka. Poradním orgánem ředitele by měla být 

umělecká rada. Pokud se totiž na zmíněném umě-

leckém směřování bude podílet více lidí, bude to pro 

divadlo větší přínos než kmenový zaměstnanec.

M. Kašík: Divadlo navíc potřebuje mít zpětnou 

vazbu od lidí, kteří tomu rozumí. Umělecká rada se 

v současnosti formuje a fungovat by měla od září.

▶ Prozradíte, jaké bude mít složení?

M. Kašík: Mám již vytipované lidi a nyní je oslo-

vuji. Usednout by v ní měl někdo ze souboru, dále 

režisér či dramaturg, který nabídne pohled zvenčí, 

jenž bude pro divadlo nepochybně přínosný, a také 

člověk, který se v divadle a divadelnictví delší dobu 

pohybuje. Chybět by neměl ani zástupce veřejnosti 

- v této souvislosti bych se nebál oslovit nějakého 

věrného diváka.

▶ Dramaturgický plán na nadcházející sezonu je dí-

lem bývalého vedení, dojde k nějaké změně?

M. Kašík: Ve hře byly dvě varianty. Buď ho úpl-

ně změnit, udělat všechno jinak - tak, jak bych si 

to já představoval, anebo ponechat stávající drama-

turgický plán. Nakonec jsem se rozhodl pro „še-

trnější“ variantu, neboť diváci si od května kupují 

předplatné na konkrétní představení a jedna věc se 

již zkouší. Je to i vyjádření určitého respektu k bý-

valému vedení, jež plán zpracovalo.

Jediná věc, která z repertoáru vypadne, je hra Julek 

Ondřeje Elbela. Hlavním důvodem je, že hra v době, 

kdy dostal pan Elbel výpověď, ještě nebyla napsána. 

Hledáme teď vhodný titul, který Julka nahradí.
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▶ Ondřej Elbel měl kromě Julka režírovat také 

Světáky. Jaký bude jejich osud, budou uvedeni?

M. Kašík: Samozřejmě, ovšem pod jiným režij-

ním vedením. Nyní jsme před podpisem smlouvy 

a já prozradím, že tohoto režiséra šumperští diváci 

znají a mají ho velmi rádi.

T. Potěšil: V této souvislosti bychom se chtěli 

divákům omluvit za určité komplikace, které se 

změnami v divadle souvisejí. Především, že se ne-

bude hrát Julek, což některé může mrzet, protože 

si zakoupili předplatné i na tento titul. Vyhodnotili 

jsme to ale tak, že půjde spíše o změnu pozitivní 

než negativní. Samozřejmě teprve budoucnost uká-

že, zda to bylo správné či ne.

▶ Co Vám vlastně na stávajícím dramaturgickém plá-

nu nejvíc vadí? 

M. Kašík: Chybí mi v něm vyváženost. 

Zapomínáme totiž na školáky a studenty, pro něž 

z velké části hrajeme. Do budoucna bych proto rád, 

abychom uváděli i tituly, které si ředitelé škol vyberou 

v návaznosti na učební osnovy. Tomu stávající drama-

turgický plán, podle mého názoru, vůbec nevychází 

vstříc. Důkazem je, že základní a střední školy zatím 

nekupují vůbec žádná představení. To může být pro 

divadlo obrovský problém, protože bez příjmu ze 

školních představení to nejsme schopni utáhnout. 

▶ Záměrem bývalého vedení divadla bylo uvádět v se-

zoně vždy jeden titul s regionální tematikou. Hodláte 

tuto myšlenku opustit?

T. Potěšil: Myslím si, že ta myšlenka není prin-

cipielně špatná, ovšem zařazení místních témat by 

mělo být nenásilné. A já mám dojem, že letošní hra 

V pátek v 7 U Řeka už tou násilností trošku trpěla. 

Takto v tom pokračovat nechceme, ale nebráníme 

se regionálním tématům, jež se budou aktuálně na-

bízet, přirozenou cestou, nikoliv za každou cenu.

M. Kašík: Chtěli bychom i prostřednictvím an-

ket na stránkách divadla oslovovat diváky a ptát se 

jich, o jaké tituly by měli zájem.

▶ Právě internetové stránky ale nyní delší dobu ne-

fungovaly. Proč?

T. Potěšil: Odcházející pan ředitel zablokoval 

komunikaci na stránkách, což mě mrzí, protože 

nám chybí zpětná vazba a ohlasy kulturní veřej-

nosti na personální změny, které byly provedeny. 

Snažil jsem se ho přemluvit, aby to nedělal, bohu-

žel marně. Minulý týden se naštěstí novému panu 

řediteli podařilo stránky znovu zprovoznit.

▶ Plánujete nějaké další novinky v oblasti komunika-

ce s diváky, především pak s těmi mladými? 

M. Kašík: Právě na mladé lidi bych se chtěl v rám-

ci své koncepce zaměřit. Cílem je, aby nechodili do 

divadla povinně, ale proto, že chtějí. Jako ideální 

prostor se nabízí Hrádek. Předběžně jsem už mluvil 

s herci, zejména s těmi novými mladými, a oni mi 

slíbili, že se v těchto věcech budou angažovat. 

Mám představu, že by se na Hrádku ročně hrály 

minimálně dvě premiéry plus představení ochotní-

ků, kteří jsou velmi oblíbení a navštěvovaní. Chtěl 

bych i oslovit hudebníky s nabídkou koncertů, 

nebráním se ani sochařským sympoziím a dalším 

projektům. Rád bych, aby se divadlo stalo opravdo-

vým kulturním stánkem nejen z hlediska činoherní 

produkce. 

  

▶ Zmínil jste ochotníky. Vím, že je přebíráte od 

Bohdany Pavlíkové, která odchází do kladenského di-

vadla. Budete mít na jejich vedení čas?

M. Kašík: Slíbil jsem to Bohdaně někdy v květ-

nu, kdy ještě nepadlo rozhodnutí o mém jmeno-

vání. Přijde mi fér slib dodržet, byť si uvědomuju, 

že mi to vezme nějaký čas. Na druhou stranu to 

beru jako relax, koníček, zábavu. Ti lidé jsou úžas-

ní a snad můžu říct, že jsme i velmi dobří přátelé. 

Moc se na tu práci těším, vždycky mě nějakým 

způsobem lákala. Na dvou šumperských školách 

jsem vedl dramatický kroužek, takže s dětmi jsem 

už režijně pracoval. Teď, dejme tomu, povýším 

a budu zkoušet s dospělými, které to baví. Bóďa mi 

řekla, že je to velmi zajímavá a obohacující práce 

a já jí věřím.

▶ Prozradíte titul, který budete hrát?

M. Kašík: Budeme dělat Old Shatterhanda 
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a Vinnetoua. Myslím, že to bude velmi zajímavé.

▶ Vraťme se zpět k profesionálnímu divadlu. Co je 

podle Vás jeho největším problémem, na co se chcete 

nejdříve zaměřit? 

M. Kašík: Především na personální stabilizaci. 

Aby zaměstnanci přesně věděli, co mají dělat, ne-

boť nyní zde je velká kumulace funkcí. A samozřej-

mě ušetřit tam, kde to půjde.

▶ K prvnímu zmíněnému - zvažujete i možnost sní-

žení počtu zaměstnanců?

T. Potěšil: V tom máme celkem jasno. Myslím, 

že prostor pro zeštíhlení personálu tady je a že jde 

o nezbytný krok. Již při představení nového ředitele 

jsem řekl zaměstnancům, že jim bohužel nemohu 

slíbit zachování všech pracovních míst. O počtu za-

tím nechci mluvit - jen řeknu, že půjde o jednotky, 

nikoliv desítky míst.

Smyslem je samozřejmě úspora fi nančních pro-

středků. Řekl jsem panu řediteli nějakou částku, 

o niž by mohly náklady poklesnout. Jde ale o více-

méně intuitivní úvahu na základě zkušeností z velké 

fi rmy, kterou řídím. Myslím, že vzájemnou diskuzí 

dojdeme k číslu, které je přijatelné jak z hlediska 

ekonomiky, tak i dalšího kvalitního provozu diva-

dla.

▶ V jakých dalších oblastech se ještě chystáte ušetřit? 

T. Potěšil: Dohodli jsme se s panem Kašíkem, 

že prověří všechny subdodavatelské fi rmy. Máme 

totiž pocit, že některé práce, jež mohly být reali-

zovány interními zdroji, byly zadávány, dokonce 

mimo okres Šumperk. V této oblasti určitě může-

me ušetřit.

M. Kašík: Zdrojů z hlediska šetření je několik. 

Do smluv s režiséry jsem včlenil ustanovení, že 

nebudou zadávat fi rmám drahou výrobu rekvizit, 

scény a kostýmů. Chci, aby se vše dělo u nás ve 

skladech. To znamená, že scénografové si zde vybe-

rou potřebné věci a bude se z nich vycházet, stejně 

tak v případě kostýmů budeme vybírat z našeho 

poměrně rozsáhlého fundusu. Máme velmi šikovné 

lidi v dílnách, kteří jsou schopni kulisy i kostýmy 

předělat. Za tu chvíli, co jsem ve funkci, jsem těch 

úspor našel několik, týká se to například i oblasti 

nákladů na osvětlení a podobně. 

T. Potěšil: Divadlo velmi málo prodává svoji 

produkci do ostatních krajů a měst. To samozřej-

mě úzce souvisí s kvalitou dramaturgického plánu, 

který musí být natolik zajímavý, aby se představení 

dala prodat. Je to i otázka marketingová, která zde, 

podle mého názoru, nebyla úplně správně řešena.

M. Kašík: Myslím si, že divadlo má dvě důleži-

té složky, a to obchodní oddělení a propagaci, na 

které se nyní zaměřuji a jež budou komunikovat 

přímo se mnou. Chci, aby se hrálo víc - i proto 

je ve smlouvách s herci a režiséry stanoveno, že 

všechna představení budou mít zájezdovou formu, 

což tady nebylo zvykem. Jen tak mohou ostatní 

města zjistit, jestli jsme dobří nebo ne. A musí-

me mít i dobrou reklamu, která by lidi zaujala. 

Musíme udělat divadlu „ksicht“ formou stránek, 

grafi ky, barev… 

▶ Kdy by se mohla úsporná opatření v hospodaření 

projevit?

T. Potěšil: Je třeba říci, že z hlediska ekonomi-

ky nelze očekávat efekt úsporných opatření ze dne 

na den. Objevily se například dva problémy, které 

nám bývalé vedení zanechalo a jež jsou poměrně 

fi nančně náročné. Prvním je zatékání do prostor 

Vany, kde se z dosud nezjištěných příčin vyskytuje 

Letos hodně diskutovanou byla hra V pátek 

v 7 U Řeka, kterou napsal a režíroval tehdejší umělec-

ký šéf scény Ondřej Elbel. Ani nové vedení se regionál-

ním tématům nebrání.  Foto: J. Valchař
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ROZHOVOR

enormní vlhkost. Dalším pak je problém s jednou 

ze dvou vzduchotechnických jednotek, která již 

dlouhou dobu nefunguje, což je zřejmě příčinou 

vysokých teplot, které v létě v divadle panují. Jen 

tuto opravu odhadujeme v řádech statisíců.

Byť jsme si tedy vědomi toho, že již za tento rok 

budeme po stránce ekonomické jakýmsi způsobem 

hodnoceni, byl bych v této oblasti velmi opatrný 

s optimistickými prognózami z hlediska enormní 

úspory fi nančních prostředků. To se týká i perso-

nálních změn, neboť je třeba si uvědomit, že budou 

dobíhat výpovědní doby a bude se vyplácet třímě-

síční odstupné. Bude to tedy poměrně fi nančně 

náročné, na druhou stranu z hlediska budoucnosti 

ozdravné.

▶ V poslední době je hodně diskutovanou existence 

herny v divadelní budově. Učiníte v tomto směru ně-

jaká opatření? 

T. Potěšil: V tuto chvíli na to neumím jedno-

značně odpovědět. Je potřeba naprosto otevřeně 

přiznat, že z hlediska ekonomiky divadla je herna 

jedním z jeho významných příjmů. Nájemce navíc 

platí včas a bez problémů. Pohled ekonomiky tak 

říká, že by zde měla zůstat. Na straně druhé z po-

hledu etického herna do divadla, a já bych řekl i do 

žádné z budov v majetku města, nepatří. To jsou 

dva pohledy, které se vzájemně vylučují.

Řešením by bylo, kdyby se pro prostor herny 

podařilo najít jiného, stejně lukrativního nájemce, 

který bude provozovat z pohledu etiky přijatelnější 

činnost. Mně osobně jako občanovi města zdejší 

herna také vadí, na druhou stranu jako jednatel 

divadla se musím dívat na ekonomiku a z tohoto 

pohledu nelze očekávat, že by odtud herna měla 

v dohledné době zmizet.

▶ Mezi lidmi mluví o tom, že změny v divadle jsou 

začátkem likvidace stálé scény v Šumperku. Můžete se 

k tomu vyjádřit? 

M. Kašík: Všechny zvěsti, které kolují o tom, že 

divadlo se rozpadá, že jeho existence může být krát-

kodobá, že je to začátek zrušení scény, bych chtěl 

razantně odmítnout. To divadlo tady bude.

T. Potěšil: Je to spíš otázka politická než jaká-

koliv jiná. Musím říct, že jakkoliv jsme otevřeně 

na zastupitelstvu nebo i v kuloárech vedli diskuze 

o problémech divadla, jež nakonec vyústily v odvo-

lání uměleckého ředitele, nikdy jsem nezaznamenal 

jediný hlas, který by řekl, že divadlo by tady dále 

být nemělo. V tomto bych byl, co se týče kulturní 

veřejnosti, klidný. Je ovšem naším úkolem, aby-

chom ukázali, že divadlo tady skutečně místo má. 

Že je životaschopné, byť za cenu relativně vysokých 

fi nančních prostředků, které město do jeho provo-

zu investuje. 

M. Kašík: K tomu, aby zde divadlo zůstalo, jsou 

samozřejmě důležití diváci. Chtěl bych je pozvat do 

divadla, říci, že se na ně těšíme a že chceme, aby 

k nám chodili, protože tím divadlu pomůžou. Jsem 

bytostně přesvědčený, že pokud jakékoli město 

ztratí divadlo, kulturní život tím velmi utrpí. A to 

si Šumperk nezaslouží.

T. Potěšil: Domnívám se, že o divadle je třeba 

uvažovat i v širších souvislostech, nejen s ohledem 

na aktuální činnost a diváckou strukturu. Je třeba 

říct, že divadlo má nezanedbatelnou roli výchov-

nou. To, že děti a mládež do divadla chodí, i když 

někdy s určitou mírou nevole, na nich nějaké stopy 

zanechá. To je podle mého soudu nezpochybnitel-

né, a pokud by stálá scéna zanikla, byla by to ztráta.

 Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník 

distribuuje prostřednictvím České pošty. 
Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Zájemci o předplatné mohou kontaktovat 

redakci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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 VIA LUCIS

Via Lucis pokračuje, chce zachovat počet besed

„Via Lucis - Cesta světla“, tak před více než dvěmi desítkami let nazvali nadšenci z tehdejšího 

Domu dětí a mládeže - Vily Doris cyklus setkání se zajímavými osobnostmi české kulturní, 

společenské i sportovní sféry. Za tu dobu se v Šumperku vystřídaly desítky známých lidí, s mnohými 

z nich přitom pojí organizátory i osobní přátelství. 

„Za více než dvacet let jsme v Šumperku přivítali 

mnoho známých osobností. Kdybych je měl všechny 

vypočítat, popíšeme několik stránek Kulturního živo-

ta,“ říká Petr Konupčík, který spolu s Jarmilou Švecovou 

stál u zrodu celého projektu. Během něj do Šumperka 

zavítali například Jiří Šlupka Svěrák, herečky Gabriela 

Vránová či Vlasta Chramostová, Jana Seifertová-

Plichtová, jež přebírala Nobelovu cenu za svého otce, 

Alfred Strejček, Jitka Molavcová, fotograf Jindřich 

Štreit, Ida Kelarová, kameraman Jan Špáta, režisérky 

Olga Sommerová, Helena Třeštíková a Drahomíra 

Vihanová, scénárista Vladimír Körner, Jaroslav Kačer, 

známý autor vodáckých příběhů Zdeněk Šmíd, Arnošt 

Vašíček, komentátor kosmických letů Pavel Toufar, 

velký znalec umění František Dvořák, olympionička 

Věra Čáslavská, Pavel Kosatík, Ludvík Vaculík, Ivo 

Šmoldas, Vladimír Franz, Rudolf Pellar, Olga Walló, 

kreslíř Kája Saudek, uskupení Two Voices, Jiří Pavlica 

či světový pianista Lukáš Vondráček. 

„Rádi bychom do Šumperka pozvali i místní vý-

znamné rodáky, bohužel je ale nemáme podrobně 

zmapované. Pokud by čtenáři Kulturního života měli 

nějaké nápady a návrhy, prosíme je o zaslání na e-mai-

lovou adresu konupcik@doris.cz,“ vyzývá Konupčík. 

Celý projekt by podle něj nebylo možné zrealizovat 

bez podpory města, Střediska volného času Doris, řady 

sponzorů, fotografa Honzy Valchaře a především Věry 

Kovářové, která již od počátku doprovází cyklus svými 

nezaměnitelnými kresbami. „Chceme jim všem moc 

poděkovat,“ zdůrazňuje organizátor cyklu pořadů Via 

Lucis. Těch je letos naplánováno devět, z nichž tři na 

diváky teprve čekají.

26. září tak proběhne setkání a egyptologem a afri-

kanistou Pavlem Onderkou nazvané Wan Ben Naga 

- město núbijských faraonů. 30. října pak organizátoři 

chystají přednášku Hieronymus Bosch - Tarot - Karel 

IV., během níž Bohumil Vurm poodhalí původ taro-

tu na dvoře Karla IV. a vztah k zemím Koruny české. 

A 5. prosince je na programu vánoční koncert skiffl  ové 

skupiny Traxleři v klášterním kostele. „Pro příští rok 

bychom počet besed rádi zachovali,“ podotýká orga-

nizátor „Lucisky“, jenž si na dosavadní návštěvnost 

nemůže stěžovat. „Jde o komorní setkávání spřízně-

ných duší, kterým by spolu mělo být dobře,“ dodává 

Konupčík, který na příští rok plánuje například ve-

čer s recitátorem Mirkem Kováříkem a Vladimírem 

Mišíkem, jež vytvořili CD s názvem Reduta Blues. 

„Jsme předběžně domluveni, hledáme termín. Vypadá 

to nezávazně na druhou polovinu ledna,“ prozrazuje 

závěrem organizátor cyklu Via Lucis. -zk-

Jedním z hostů šumperské „Lucisky“ byl i profesor 

Ludvík Armbruster, katolický kněz, jezuita, vě-

dec a pedagog, který několik let působil v Japonsku. 

 Kresba: V. Kovářová
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SVČ DORIS, ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Středisko volného času Doris

Čtvrtek 29. srpna od 19 hodin ve Středisku ekologické 

výchovy ve Švagrově

Noc netopýrů

Ukázka odchytu netopýrů, kroužkování, zajíma-

vosti z jejich života. Sraz zájemců ve SEV Švagrov 

u Sobotína v 19:00 hod. Akce je organizována ve 

spolupráci s ČSOP Šumperk a Agenturou ochra-

ny přírody a krajiny Olomouc. Informace Renata 

Čechová, tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 

Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 

Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 

583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 

tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: 

IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské cen-

trum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), 

recepce 583 283 481, U Radnice - nám. Míru 20, 

Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

K Šumperským proměnám: 
Bývalá židovská modlitebna 

Víceúčelový dům s honosnou fasádou, v němž 

byla umístěna židovská modlitebna úsovské izra-

elitské obce, byl vystavěn mezi léty 1893 a 1895 

v Šumperku u křižovatky ulic Hradschingasse, poz-

dější Wichtlstrasse, a Schützengasse. Dnes v tomto 

místě poblíž základní umělecké školy ústí do kruho-

vého objezdu ulice Nemocniční a ulice Žerotínova. 

Projekt stavby navrhla prostějovská fi rma Konečný 

a Kedelník.

Kromě prostoru modlitebny umístěné v prvním 

patře byl v objektu také byt a podnikatelské prosto-

ry obchodníků s kůžemi Ignaze a Arnolda Zieglera. 

Před druhou světovou válkou zde žil zmíněný 

Arnold Ziegler se svojí manželkou Idou. Arnold, 

který zemřel v roce 1934, byl tehdy předsedou výbo-

ru Synagogen-Verein Židovské náboženské obce po 

Jakobu Steinovi a Sigmundu Bergerovi. Po obsazení 

československého pohraničí nacisty byla šumperská 

modlitebna uzavřena. V bytových prostorách domu 

žila ještě v roce 1940 Antonia Zieglerová.

Po druhé světové válce byl dům využíván k byd-

lení a v nebytových prostorách byl po nějakou dobu 

Okresní výbor Československého svazu tělesné vý-

chovy, dále zde bylo sídlo Horské služby Jeseníky. 

V první polovině osmdesátých let objekt poškodil 

požár a bylo rozhodnuto o jeho demolici. 

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

Návrh čelní fasády z roku 1893 v projektu prostějov-

ských architektů.  Fotoarchiv VM Šumperk
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

V místě někdejší židovské modlitebny je dnes travnatá plocha s chodníkem a zelení.  Foto: P. Kvapil

Bývalá židovská modlitebna před demolicí.  Fotoarchiv VM Šumperk
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DŮM KULTURY

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 4. srpna

Hana Kohlová: „Tušová kresba a enkaustika“

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

Od 7. srpna do 1. září

Karel Lepík: „Proměny duhy“, malba z několika posledních let

Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 7. srpna od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen za-

zvonit 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

▶ 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

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.

Dům kultury
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 VZDĚLÁVACÍ SEZONA

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

▶ Aerobic

Po a Čt 18:30-19:30. Zahájení 16. a 19. září. 

Kurzovné 40 Kč/1 lekce - volný přístup

▶ Bodybuilding

Po a Út 18:30-19:30. Zahájení 2. a 3. září. 

Čt 17:00-18:00. Zahájení 5. září. 

Kurzovné 40 Kč/1 lekce - volný přístup

▶ Cvičení s míči

Út 15:30-16:30. Zahájení 1. října. 

Kurzovné 300 Kč/10 lekcí

▶ Dopolední cvičení pro seniorky

Út 8:30-9:30 a 10:00-11:00. Zahájení 1. října. 

Kurzovné 200 Kč/10 lekcí

▶ Hatha jóga pro začátečníky

St 18:30-20:00. Zahájení 4. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce

▶ Kalanetika

Čt 16:00-17:00. Zahájení 12. září. 

Kurzovné 400 Kč/10 lekcí nebo 50 Kč/1 lekce

▶ Pilates

Čt 17:00-18:00. Zahájení 12. září. 

Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

▶ Pilates pro mírně pokročilé

Po 17:20-18:20. Zahájení 2. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce 

▶ Pilates pro středně pokročilé

Čt 18:00-19:00. Zahájení 5. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce

▶ Zdravotní cvičení

St 9:00-10:30. Zahájení 4. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

▶ Zumba

Út 15:30-16:30. Zahájení 17. září. 

Kurzovné 50 Kč/1 lekce - volný přístup

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

▶ Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let

St 15:30-16:30. Zahájení 25. září. 

Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

▶ Sebeobrana pro děti od 6 do 15 let

St 16:30-18:00. Zahájení 25. září. 

Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

▶ Judo pro absolventy sebeobrany

St 18:00-19:30. Zahájení 25. září. 

Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

▶ Pohybová výchova pro děti od 4 do 8 let

Po 16:15-17:15. Zahájení 16. září. 

Kurzovné 900 Kč/30 lekcí

▶ Zumba pro děti od 6 do 11 let

St 16:00-17:00. Zahájení 18. září. 

Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí

TANEČNÍ KURZY

Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého při Domu 

kultury Šumperk. 

▶ Dětský společenský tanec

Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. 

Zahájení září/říjen. 

Kurzovné 900 Kč/pololetí

▶ Základní taneční kurzy pro mládež středních škol

Po a Út 18:00-19:45 a 20:00-22:00. Zahájení 

9. a 10. září. 

Kurzovné 990 Kč/10 lekcí + 2 prodloužené 

+ 1 půlkolona

▶ Taneční pro dospělé

Začátečníci i pokročilí. Ne 17:45-19:45 

a 20:00- 22:00. Zahájení 20. října. 

Kurzovné 1.390 Kč/6 lekcí + 1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY

▶ Angličtina - 1. ročník a 2. ročník

Čt 16:30-18:00 a 18:00-19:30. Zahájení 3. října.

▶ Angličtina - 3. ročník a 4. ročník

Út 16:00-17:30 a 17:30-19:00. Zahájení 1. října.

▶ Konverzační angličtina pro středně pokročilé

St 16:30-18:00. Zahájení 2. října.

▶ Francouzština pro začátečníky a mírně po-

kročilé

Po 16:00-17:30. Zahájení 7. října.

Pohybové a jazykové kurzy 
v Domě kultury pro sezonu 2013/2014
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VZDĚLÁVACÍ SEZONA, REVIVAL INVAZE

▶ Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé

Po 16:30-18:00. Zahájení 23. září.

U všech jazykových kurzů je kurzovné 

3.000 Kč/30 lekcí.

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzov-

ného, přijímáme od 26. srpna do 3. října 2013 

v kanceláři č. 1. v 1. patře Domu kultury Šumperk: 

Po a St 8:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin, Út a Čt 

8:30-12:00 a 13:00-15:00 hodin. Bližší informace 

o kurzech na telefonním čísle 583 363 038 nebo 

777 652 073, případně na e-mailu: faltusova@

dksumperk.cz. Informace o tanečních kurzech 

u tanečního mistra Jiřího Hrubého na telefonním 

čísle 606 819 727. On-line přihlášky do kurzů již 

nyní na www. dksumperk.cz.

Revival Invaze láká na zahraniční hvězdy, 
ale i na jediný ofi ciální Olympic revival

Jedna z nejlepších českých revivalových formací Absolute Jon Bon Jovi revival představí svou kon-

certní show poprvé v Šumperku na přehlídce Revival Invaze. Pátý ročník oblíbené hudební akce se 

uskuteční v pátek 23. srpna od sedmé podvečerní v Pavlínině dvoře.

„Přestože nám na akci téměř pokaždé pršelo, 

revivalová přehlídka má i tak pravidelnou přízeň 

publika a atmosféra je fantastická. Jistě k tomu 

přispívá kvalitní zvuková a světelná aparatura, 

která dává koncertům kvalitu i efekt. Kdo při-

jde, určitě nebude litovat,“ láká na Revival Invazi 

Jedna z nejlepších českých revivalových formací Absolute Jon Bon Jovi revival představí 23. srpna poprvé v Šum-

perku svou koncertní show.  Foto: archiv
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REVIVAL INVAZE, KONCERT

ředitel Domu kultury Vladimír Rybička. Vedle 

napodobitelů americké poprockové legendy, kte-

ří se věnují věrné interpretaci nejslavnějších hitů 

z 80. a 90. let a vizuální povahu živých vystoupení 

přebírají ze slavných koncertů v Americe, naserví-

rují pořadatelé ještě další dva revivaly. Se skupinou 

Nightwish revival si posluchači připomenou nej-

větší hity této metalové legendy, a to ve věrném 

podání špičkových českých muzikantů. „Závěr 

přehlídky bude patřit jako vždy zlidovělým hitům 

oblíbené české kapely. V minulých letech si pub-

likum zařádilo u Kabátů nebo Tří sester, tentokrát 

se můžeme těšit na jediný ofi ciální revival skupiny 

Olympic,“ prozrazuje dramaturg Domu kultu-

ry Ondřej Polák. Vzápětí připomíná, že dějištěm 

Revival Invaze bude v pátek 23. srpna od 19 hodin 

Pavlínin dvůr v centru Šumperka. Za vstupenku 

v předprodeji zaplatí zájemci sto padesát korun. 

Více informací a on-line rezervace vstupenek na 

www.dksumperk. cz. -red-

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 navazuje na tři předchozí, 

vždy vyprodaná turné po 

Česku a Slovensku. „Müllerovy skladby zazní 

v dech beroucích vokálních úpravách a bez je-

diného nástroje. V podstatě půjde o komorní 

divadelní 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

Rozhledna na Háji u Šumperka 

je otevřena za příznivé viditelnosti

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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GALERIE J.JÍLKA

Galerie J. Jílka

Karel Lepík, „Proměny duhy“, malba 

I druhá letní výstava je připomínkou pradávného 

přátelství. Známe se od zkoušek na Akademii, pro 

Karla posledního, pro mne prvního pokusu o při-

jetí na malbu, s nevábnou hrozbou vojny. Navečer 

chodili jsme pěšky na Žižkov a tam nedaleko od 

sebe přespávali; později podobně přes Letnou 

na kolej a cestou povečeřeli svou čtvrtku chleba. 

Míříme přirozeně každý jinam, a přece se v zásad-

ním shodneme. Nevím, kdo tehdy řekl, že on je 

posledním romantikem a já prý už tím dekadent-

ním... a nevím ani, nakolik to platilo nebo platí.

V ročníku byl nejstarší (*1940) a vyznal se dobře 

v podmalbě, v malbě i v lazurách. Snad v duchu 

Josefa Šímy maloval krajiny země a mraků a (ob-

čas až dodnes) i své „krásné dívky“ (jeho oblíbené 

úsloví). Uměl to všechno řemeslně a říkal o sobě, že 

žádnou fantazii nemá. Na malířském řemesle staví 

především, a dívky, později ženská torza, mu zů-

staly stejně, jako příroda v podobě jejích obecných 

znaků. Přibyly mřížky nízkého reliéfu a olejové bar-

vy provzdušněné voskem, zářivě čiré i lomené do 

duhových tónů motýlích křídel. A křídla a skrze ně 

let, i živly, zastoupené světlem a vodou, jsou další-

mi motivy převážně hladké malby, dříve v dělících 

liniích někdy až přeostřené, teď i v přechodech po-

zvolnější. A ani s geometrií nemizí děj; trvá tu v řeči 

barev a v ní skrytě snad i výchozí romantismus.

Maluje hodně, ale dlouho se vrací a obrazy po-

malu ladí do podoby věci. Budí tak zdání plasticity 

plochy, složené z plátů a jejich úniků z ní - dovnitř 

i ven. Předmětnost je jim vlastní a proces malby 

je tak prvotní. Teprve v druhém plánu se příběh 

odehrává. Způsob „jak“ výrazně převažuje nad 

otázkou „co“, přestože je Karel svými motivy až 

zahlcený a nikdy se jich úplně nevzdá. Dopřejme 

mu je; nakonec všichni děláme to, co je nám nej-

bližší.

Výstava nedatovaných olejů z několika posled-

ních let, za autorovy účasti zahájená ve středu 

7. srpna v obvyklých 18 hodin, potrvá do neděle 

1. září. Jste zváni. Miroslav Koval

„Nekonečno“, nedatováno, olej na plátně, 85 x 116 cm

Klub podvečerního čtení nabízí 
Prázdninovou nenudu

Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku 

v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem pod-

večerního čtení Leporelo již osmý ročník soutěží 

a her nazvaný Prázdninová nenuda. 

Až do 31. srpna tak vždy v pondělí, úterý, středu 

a pátek probíhají v prostorách knihovny Sever 

v Temenické ulici nejrůznější soutěže, vědomostní 

kvizy, rébusy a hry, nechybějí ani společenské hry, 

křížovky, čtení knih a časopisů a počítačové hry, 

a to v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. 

Bližší informace na www.knihovnaspk.cz/sever.

 -red-
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NOVÁ SEZONA

Předplatné na novou sezonu 
lze vyřídit různými způsoby

Zvýhodněné předplatné nabízí divákům šum-

perské divadlo. Ve vrátnici divadla a v Regionálním 

a Informačním centru v místním muzeu jsou 

k dispozici brožury, které obsahují přihlášku 

s veškerými informacemi. Tu je možné odevzdá-

vat 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 čísle 583 214 062 nebo 

583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová nebo 

e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - 

počínaje výraznou slevou na předplatném oproti 

ceně při volném prodeji přes stabilně zajištěná 

místa v hledišti až po informování o termínu 

představení, pokud si předplatitel toto oznáme-

ní objedná. Předplatné je navíc přenosné, lze ho 

půjčit i darovat. 

Divadlo Šumperk přeje všem svým divákům 

a příznivcům krásné a klidné prožití léta. -red-

Šumperské divadlo nabízí divákům zvýhodněné předplatné. Přihlášky lze odevzdávat až do konce září. Foto: DŠ

Všem divákům děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na další setkávání v divadle!
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

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 středu 21. srpna akce nazvaná Prázdninový den v muzeu. 

 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-

stavuje faunu Šumperska a Jesenicka pomocí der-

moplastických preparátů z bohatých šumperských 

a úsovských sbírek. Výstava trvá 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 potra-

vin a samotnou 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 související s tímto té-

matem z našeho regionu, ale např. také autentická 

rekonstrukce potravinové pece z mladší doby ka-

menné na základě výzkumu u Postřelmova nebo 

ukázky rostlin, které se potravinově zpracovávaly. 

Výstava je určena široké veřejnosti. Výstava trvá do 

29. září.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Barbie a její svět

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

21. srpna od 9 do 16 hodin. Hry a soutěže pro děti 

i dospělé k výstavám Barbie a její svět, Příroda ko-

lem nás a Pravěká hostina. 

Vstupné: dospělí 40 Kč 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.

▶ To jsme my II.

Výstava prací neprofesionálních umělců bude za-

hájena vernisáží ve středu 21. srpna v 17 hodin. 

Výstava potrvá do 15. září.

▶ 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. Výstava trvá 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, 

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
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MUZEUM, SEVERNÍ MORAVA

▶ Stará škola

▶ Úsov - kolébka lesnického školství, stálá ex-

pozice

▶ Kamzík horský

100 let kamzíků v Jeseníkách. Výstava trvá 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

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

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

vírací doba: červenec-srpen 9-19.30 hod.

Devětadevadesátý svazek Severní Moravy 
přeje archeologii

V tomto roce byla předána veřejnosti exkluzivní stálá archeologická expozice Pravěk Mohelnicka. 

Vůbec archeologií žije Muzeum v Šumperku celý rok 2013. Je víc než logické, že k archeologii 

směřuje i obsah nového sborníku. 

Slavné loštické poháry, jejichž stopy sleduje dr. Goš 

ve střední Evropě nepřetržitě, se staly námětem jeho 

příspěvku Item Loščicky hrnec střiebrem okovaný. 

Za více než sto let se nálezový katastr pohárů všech 

typů velmi rozšířil, takže autor článku je nachází prak-

ticky po celé Evropě: nejvíce na Moravě, v Uhrách, 

Zakarpatské Ukrajině, v Rumunsku a v Tyrolsku. 

V nové rubrice Poklady našich depozitářů pátrá 

archeolog šumperského muzea, Jakub Halama, v pří-

spěvku Unikátní bronzový náramek a jeho záhadný 

původ, po skutečném místě nálezu. Náramek je mož-

né zhlédnout v současné době i s dalšími bronzový-

mi předměty z této kolekce v nové expozici Pravěk 

Mohelnicka.

Novátorský přístup k rekonstrukci oděvů v pravěku 

je patrný v příspěvku Guny Halama Leite Rekonstrukce 

oděvů pro archeologickou expozici v muzeu Mohelnice. 

Autorka vycházejíc z nejnovějších archeologických ob-

jevů včetně poznatků o oděvu muže z alpského ledov-

ce, dnes již legendárního Ötziho, významně přispěla 

k upřesnění představ o této málo známé historické ka-

pitole. O nové expozici Pravěk Mohelnicka podrobně 

informuje i příspěvek Marie Gronychové, který oživuje 

barevná příloha - novinka tohoto svazku.

Na své si přijdou i zájemci dějin o olomoucké bis-

kupství, tentokrát o historii lenní organizace správy 

a obrany hradu Mírova v článku Zdeňka Doubravského 

O Kurtu Halleggerovi píše v Severní Moravě Lenka 

Kirkosová.  Foto: archiv VM Šumperk
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SEVERNÍ MORAVA, KNIHOVNA

Hrad Mírov, jeho manové a jejich léna ve 13.-15. sto-

letí. Příspěvky Válečná anabáze bloudovského učitele 

Václava Blažka (1914-1919) z pera Vladimíra Březiny, 

Vražda strážmistra SNB Bohuslava Kroupy od Petra 

Možného nebo článek Kurt Hallegger - šumperský 

rodák (k 50. výročí úmrtí malíře: 8.7. 1901 Šumperk 

- 10.10. 1963 Mnichov) stojí jistě také za povšimnutí 

našich čtenářů.

Sborník v moderně pojaté grafi cké úpravě s barev-

nou i černobílou přílohou nabízí ještě další zajímavé 

příspěvky, recenze a zprávy. Cena sborníku se ustálila 

na sympatických 50 Kč a zakoupit ho lze v muzeích 

v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, v Památníku Adolfa 

Kašpara v Lošticích, na zámku v Úsově a v knihkupec-

tví Duha v ulici Čsl. armády. 

 Miluše Berková, redaktorka sborníku

Kurt Hallegger: Zvědavost, po r. 1930  Foto: archiv VM Šumperk

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 - do soboty 31. srpna

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

Městská knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Své práce z posledního období představuje v těchto měsících v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu 

Míla Prokůpková, šumperská rodačka žijící v současné době v Praze. Výstava nazvaná Chuť písma, jejíhož 

zahájení se výtvarnice (vlevo) koncem června zúčastnila, trvá do konce srpna.  Foto: MK

Knihovna Sever vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti, 
pro „mateřinky“ a školní družiny 
pořádá Pohádkový batůžek

Knihovna Sever v Temenické ulici 5 vyhlásila 

výtvarnou soutěž pro děti. Nese název Můj dům, 

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

Práce kreslené libovolnou technikou na formát 

A4 je třeba odevzdat v knihovně Sever do soboty 

31. srpna. Uvedeno by na nich mělo být i jméno 

a příjmení, bydliště a věk dítěte.

O prázdninách pak tato knihovna pořádá pro 

otevřené Mateřské školky a školní družiny základ-

ních a speciálních škol akci nazvanou Pohádkový 

batůžek aneb čtvrtky s knihomolkou Alkou plné 

pohádkového čtení, hraní, malování, povídání, li-

terárních her a soutěží. Probíhat budou ještě 1., 8., 

22. a 29. srpna vždy od 9 do 14 hodin. Bližší in-

formace 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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Pontis Šumperk

Čtvrtek 1. srpna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 9. srpna od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 13. srpna od 10 do 12 hodin v „DS V“

Posezení u kávy s písničkou a dezertem 50+

Čtvrtek 15. srpna od 14 do 16 hodin v „DS V“

Posezení u kávy s písničkou a dezertem 50+

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 - začáteč-

níci

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 dů-

chodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68, „DS V“ 

= Denní stacionář Volba, Bohdíkovská 24. 

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví údolí 

Desné o.s., Penzion Pekařov, Římskokatolická farnost Velké Losiny a Veteránisti Lanškroun zvou na

10. PEKAŘOVSKOU POUŤ

od pátku 16. do neděle 18. srpna
Hlavní program pouti: sobota 17.8. od 8 do 10:30 hod. požehnání v kostele sv. Jana Křtitele 

ve Velkých Losinách a pěší pouť do Pekařova * 11:00-19:00 kulturní program 10. Pekařovské pouti 

a IV. Mezinárodního setkání fl ašinetářů * 16:30-18:00 Mše svatá spojená 

se slavnostním rozezněním nově zavěšeného zvonu

Doprovodný program: pátek 16.8. od 16 do 19 hod. v Ruční papírně ve Velkých Losinách 

a v Hostinci Na Rychtě v Hanušovicích - vystoupení fl ašinetářů * sobota 17.8. od 16 do 19 hod. 

v Hostinci Na Rychtě v Hanušovicích - vystoupení fl ašinetářů * neděle 18.8. od 13 do 16 hod. 

v Ruční papírně ve Velkých Losinách - vystoupení fl ašinetářů

Akce se koná za každého počasí, další informace na www.vresovka.cz.
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DRSŇAČKY 

Čtvrtek 1. a pátek 2. srpna jen v 17.30 hodin, sobota 3. a neděle 4. srpna jen v 19.45 hodin, pondě-

lí 5. a úterý 6. srpna jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 117 minut, komedie, akční, krimi přístupný, od 12 let, titulky 

Upjatá agentka FBI Sarah (Sandra Bullocková) je spárována se sprostou bostonskou policajtkou Shannon 

(Melissa McCarthyová), aby sundaly nemilosrdného drogového magnáta. Sarah je ambiciózní, inteligent-

ní a nemá rodinu ani přátele, jen kolegy, kteří ji nesnáší. Oproti tomu svérázná Shannon vyrostla v ulicích 

Bostonu a umí střílet rovnou od boku. Pistolí i svou nevymáchanou pusou.  Vstupné 110 Kč

RED 2 

Čtvrtek 1. a pátek 2. srpna jen v 19.45 hodin, sobota 3. a neděle 4. srpna jen v 17.30 hodin, pondělí 

5. a úterý 6. srpna jen v 19.45 hodin, středa 7. srpna jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 116 minut, akční, komedie, krimi, thriller, přístupný od 12 let, titulky

Nabitá akční komedie o bývalém agentovi CIA, který dá dohromady svérázný tým elitních tajných agen-

tů, kteří mají za cíl vypátrat ztracenou smrtící zbraň příští generace. V Londýně, Paříži či Moskvě budou 

muset odolat hordám nemilosrdných zabijáků, teroristů a moci chtivých vládních úředníků. Hrají: Bruce 

Willis, John Malkovich, Antony Hopkins, Helen Mirrenová, Catherine Zeta-Jonesová.  Vstupné 100 Kč

Kino Oko

Americkou akční komedii Drsňačky uvádí kino Oko první srpnový týden.
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UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY  Hrajeme pro děti

Sobota 3. a neděle 4. srpna 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 80 Kč

V neděli 4.8. v 15.30 hodin je vstupné pro děti 70 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

SMRT V BENÁTKÁCH  Artvečer - Letní fi lmová klasika

Středa 7. srpna jen ve 20.00 hodin 

Itálie, Francie, 1971, 130 minut, drama, mládeži přístupný, titulky 

Vizuální a zvuková pastva, při které Luchino Visconti čaruje s obrazy a božskou hudbou Gustava Mahlera. 

Film na motivy knihy Tomase Manna. Stárnoucí skladatel Gustav von Aschenbach potkává v Benátkách 

krásného chlapce Tadzia a postupně propadá jeho kouzlu. Fascinace, kterou v Aschenbachovi mladík vy-

volává, dává spisovateli zapomenout na okolní svět, dosavadní život i blížící se nebezpečí v podobě morové 

nákazy.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK 

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Na fi lm lze uplatnit slevu 1+1 uvedenou v srpno-

vém Kulturním životě Šumperka.

ŠMOULOVÉ 2 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Čtvrtek 8. a pátek 9. srpna jen v 17.00 hodin, sobota 10., neděle 11., pondělí 12., úterý 13. a středa 14. srpna 

jen v 17.00 hodin 

USA, 2013, 105 minut, animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Malí modří skřítci se po dvou letech vracejí. Tentokrát je spolu s Gargamelem a dvojicí neplechů čeká 

velké dobrodružství v Paříži.  Vstupné 175 Kč, 145 Kč pro děti

V pondělí 12.8. je vstupné 150 Kč, 140  Kč pro děti. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

POT A KREV 

Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. srpna jen v 19.00 hodin

USA, 2013, 129 minut, krimi, komedie, thriller, akční, drama, přístupný od 12 let, titulky

Sympatický trenér z posilovny (Mark Wahlberg) ve volných chvílích myslí jen na to, jak bezbolestně zbo-

hatnout. Protože věří, že mu to celkem pálí, vymyslí plán, do něhož zasvětí dva kumpány, chlapíka totálně 

rozhašeného steroidy, a čerstvě propuštěného recidivistu (Dwayne Johnson), z něhož se stal ve vězení velmi 

věřící člověk. Plán je geniálně jednoduchý. Unesou Danielova bohatého klienta a za kufr plný peněz ho 

zase pustí na svobodu. Režie Michael Bay (Mizerové, Transformers, Armageddon).  Vstupné 110 Kč

V ZAJETÍ DÉMONŮ 

Pátek 9. a sobota 10. srpna jen ve 21.30 hodin, pondělí 12. srpna jen ve 21.00 hodin

USA, 2013, 112 minut, horor, thriller, přístupný od 15 let, titulky

Film „V zajetí démonů“, natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný příběh světově proslulých 

vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby 

pomohli rodině terorizované temnými silami. V nejhrůzostrašnějším případu svého života jsou Warrenovi 

nuceni utkat se s mocnou démonickou bytostí.  Vstupné 100 Kč
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JÁ PADOUCH 2  Hrajeme pro děti

Sobota 10. a neděle 11. srpna jen v 15.00 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 

dopadnout Superzločince Eduarda a zjistil, proč záhadně mizí Mimoňové. Silas sice padouchy všeho dru-

hu hluboce opovrhuje, ale kdo se může do myšlení zlosyna vcítit lépe než zlosyn bývalý?  Vstupné 90 Kč

V neděli 11.8. v 15.00 hodin je vstupné pro děti 70 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

JASMÍNINY SLZY 

Pondělí 12. a úterý 13. srpna jen v 19.00 hodin

USA, 2013, 98 minut, komedie, drama, přístupný od 12 let, titulky

Woody Allen se vrací do svého milovaného New Yorku. Žena, které zdánlivě nic neschází a která by si 

mohla v klidu užívat „bezstarostného“ života, se náhle ocitá na prahu těžké osobní krize. Jediné řešení 

vidí v útěku ze zaběhlých stereotypů a v nalezení nového začátku ve slunném San Franciscu. Hrají: Cate 

Blanchetová, Alec Baldwin.  Vstupné 90 Kč

HAROLD A MAUDE  Artvečer - Letní fi lmová klasika 

Středa 14. srpna jen v 19.00 hodin

USA, 1971, 91 minuta, komedie, romantický, drama, mládeži přístupný, titulky

V komedii RED 2 uvidí diváci takové hvězdy, jako jsou Bruce Willis, John Malkovich či Antony Hopkins.
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Laskavá černá komedie bez předsudků o životě, lásce a smrti. Co se stane, když se protne osud zachmuře-

ného mladíka, který tráví většinu času na cizích pohřbech a vitální osmdesátnice? 

 Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Na fi lm lze uplatnit slevu 1+1 uvedenou v srpno-

vém Kulturním životě Šumperka.

ŠMOULOVÉ 2 

Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20. a středa 21. srpna jen v 15.30 hodin,

USA, 2013, 105 minut, animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Návrat modrých skřítků tentokrát ve 2D.  Vstupné 140 Kč, 110 Kč pro děti 

V pondělí 19.8. hrajeme za zvýhodněnou cenu 110 Kč! 

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 

Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. srpna jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 114 minut, akční, dobrodružný, drama, mládeži přístupný, české znění 

Filmové zpracování druhého dílu knižního bestselleru. Syn Poseidona a jeho přátelé se pustí na výpravu 

pro mýtické Zlaté rouno. Musí proniknout do míst, které my smrtelníci nazýváme Bermudský trojúhel-

ník. Fanoušci světa olympských bohů a jejich pozemských dětí se mohou těšit na notnou dávku napětí, 

zkoušek a nebezpečí.  Vstupné 125 Kč

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 3D   3D 

Pondělí 19., úterý 20. a středa 21. srpna jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 114 minut, akční, dobrodružný, drama, mládeži přístupný, české znění  Vstupné 150 Kč

jOBS 

Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. srpna jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 122 minuty, životopisný, drama, přístupný od 12 let, titulky

Příběh vzestupu Steva Jobse od vysokoškolského odpadlíka po jednoho z nejvíce ctěných kreativních pod-

nikatelů 20. století.  Vstupné 100 Kč

LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA 

Pondělí 19. srpna jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 92 minuty, životopisný, drama, přístupný od 15 let, titulky

Biografi cký příběh zaznamenává zrod první pornohvězdy Lindy Lovelace (Amanda Seyfriedová), která za 

účinkování v tomto fi lmu inkasovala směšných 1 250 dolarů.  Vstupné 90 Kč

ROBBIE WILLLIAMS: TAKE THE CROWN TOUR 2013   Živý přenos z Tallinu

Úterý 20. srpna jen v 19.50 hodin

Velká Británie, Estonsko, 100 minut, mládeži přístupný, původní znění

Velkolepá a našlapaná tour skvělého showmana. Robbieho aktuální hity, nejlepší sólové pecky či vybrané 

tracky ze spolupráce z Take Th at na velkém plátně a se špičkovým zvukem.  Vstupné 220 Kč

SEDMÁ PEČEŤ  Artvečer - Letní fi lmová klasika

Středa 21. srpna jen ve 20.00 hodin
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Švédsko, 1957, 96 minut, drama, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Od nepaměti starý příběh o smyslu života a hledání Boha. Středověký rytíř Antonius Block se snaží úpor-

ně najít odpověď na tyto otázky.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Na fi lm lze uplatnit slevu 1+1 uvedenou v srpno-

vém Kulturním životě Šumperka.

LETADLA 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24., neděle 25., pondělí 26. a úterý 27. srpna jen v 17.00 hodin, středa 28. srp-

na jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 85 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Malí i velcí diváci si ulétnou na akční animované komedii studia Disney o tom, že i z obyčejného práško-

vacího letadla se může stát úspěšný závodník.  Vstupné 165 Kč, 140 pro děti

V pondělí 26.8. je vstupné 150 Kč, pro děti 130 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

ŠMOULOVÉ 2 

Sobota 24., neděle 25. srpna jen v 15.00 hodin, neděle 1. září jen v 10.00 hodin

USA, 2013, 105 minut, animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Návrat modrých skřítků tentokrát ve 2D.  Vstupné 130 Kč, 110 Kč pro děti

V neděli 25.8. v 15.00 a v neděli 1.9. v 10.00 hodin je vstupné pro děti 90 Kč. Za fi nanční dar děku-

jeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

Fanoušci světa olympských bohů a jejich pozemských dětí se mohou v srpnu těšit na snímek Percy Jackson: Moře 

nestvůr. 
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LÍBÁNKY 

Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24., neděle 25., pondělí 26. a úterý 27. srpna jen v 19.00 hodin, středa 28. srp-

na jen v 17.30 hodin 

ČR, 2013, 98 minut, drama, mládeži přístupný

Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich - Tereza (Aňa Geislerová) a Radim 

(Stanislav Majer) tvoří půvabný pár navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si 

z ní své šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. 

Ovšem… kdyby se na svatební hostině náhle neobjevil nezvaný host. Režie Jan Hřebejk. 

V pondělí 26.8. je vstupné 115 Kč.  Vstupné 140 Kč 

OČISTA 

Čtvrtek 22., pátek 23. a sobota 24. srpna jen ve 21.00 hodin

USA, 2013, 85 minut, sci-fi , thriller, horor, přístupný od 15 let, titulky

Jednu noc v roce jsou všechny zločiny povolené. Krvavý thriller s hororovými prvky od tvůrců Paranormal 

Activity.  Vstupné 110 Kč

REVIVAL 

Pondělí 26. a úterý 27. srpna jen ve 21.00 hodin

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

Nová komedie Alice Nellis. Hrají: Bolek Polívka, Karel Heřmánek Miroslav Krobot, Vojtěch Dyk. 

 Vstupné 100 Kč

ANIMATRIX  Artvečer - Letní fi lmová klasika 

Středa 28. srpna jen v 19.30 hodin

USA, 2003, 101 minuta, sci-fi , animovaný, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, titulky

Vítejte do světa Animatrixu, vizionářské fúze počítačové animace a japonské školy animace, od světově 

nejuznávanějších tvůrců animovaných fi lmů. Vychutnejte si snímek, který vznikl před fi lmem Matrix. 

 Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Na fi lm lze uplatnit slevu 1+1 uvedenou v srpno-

vém Kulturním životě Šumperka.

LETADLA  Hrajeme pro děti 

Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. srpna a neděle 1. září jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 85 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Malí i velcí diváci si ulétnou na akční animované komedii studia Disney o tom, že i z obyčejného práško-

vacího letadla se může stát úspěšný závodník.  Vstupné 120 Kč, 100 Kč pro děti

V neděli 1.9. v 15.30 je vstupné pro děti 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

ELYSIUM 

Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. srpna a neděle 1. září jen v 17.30 hodin, pondělí 2. a úterý 3. září jen 

v 19.45 hodin

USA, 2013, 109 minut, sci-fi , akční, thriller, drama, mládeži přístupný, titulky

Příběh tohoto fi lmu nás zavádí do roku 2159, kdy velmi bohatí žijí na kosmické stanici, zatímco zbytek 
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populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se však jedinec, který se rozhodne přinést rovnost 

mezi dva rozdělené světy.  Vstupné 140 Kč

MILLEROVI NA TRIPU 

Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. srpna a neděle 1. září jen v 19.45 hodin

USA, 2013, 110 minut, komedie, mládeži přístupný, titulky

Prodejce hrnců vytváří falešnou rodinu jako součást svého plánu, aby doručil obrovskou zásilku trávy 

z Mexika do USA. Hrají Jeniff er Anistonová, Ed Helms.  Vstupné 100 Kč

Připravujeme: Donšajni, Mortal Instruments, Collete, Machete zabíjí, Battle of the Year, Šumperská 

fi lmová akademie 

Filmový klub: Festival fi lmů Alfreda Hitchcocka (Psycho, Vražda na objednávku, Cizinci ve vlaku, 

Hitchcock) + divadlo Psycho reloaded

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 ho-

dinu před začátkem prvního představení. Bližší informace na telefonu 583 212 000.

V srpnu se na plátna kin vracejí modří skřítkové. 

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

VSTUPENKA ZDARMA

na představení uváděná 

v rámci Filmového klubu

www.kinosumperk.cz

Při zakoupení srpnového vydání 

měsíčníku KŽŠ a předložení kuponu 

nabízí kino Oko Šumperk zvýhodněné 

vstupné 1 + 1 zdarma 

na fi lmy uváděné v rámci Filmového 

klubu - Letní fi lmové klasiky. 

Každý, kdo si koupí vstupenku na některé 

ze čtyř srpnových fi lmových představení 

Filmového klubu, 

získá druhou vstupenku zdarma!

Čtenářům 

Kulturního života 

Šumperka



19.9. Šumperk
Dům kultury 19:30

Předprodej v pokladně DK (po-pá, 14-18 h.), tel.: 583 214 279,  
online objednávky a více info na www.dksumperk.cz. Vstupné: 390, 490 a 590 Kč

PRODEJ VSTUPENEK V SÍTI TICKETPORTAL,
WWW.TICKETPORTAL.CT, TEL.: 224 091 439




